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ZX: Magazín 
je poslední český časopis, který se věnuje bezvýhradně vám, ma- 

fitelům Specter a Didaktiků. Od nynějška v něm opět každé dva 

měsíce najdete všechno to, co vás zajímá: 

něco pro hráče: něco pro uživatele: 
- super návody = recenze nových programů 
- mega recenze = pomoc uživatelům 
= finty, pouky, cheuty = informace o horkých novinkách 

něco pro profesionály: © něco pro všechny: 
- popisy hardwaru - odpovědi na vaše dotazy 
- rutiny, utility, programy... = reportáže 

= humor, povídky, kultura 
- Freeware ZXM 

ale také: 
příležitost pro podnikavé: 
= výhodná inzerce soukromá i komerční 
-s sp při distribuci (vysoké rabaty!) 
= zlevněné předplatné 

a samozřejmě šance pro schopné autory! 
<< + < . 

Skvělá zpráva pro předplatitele! 
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám svou podporu vyjádřili tím, že si 
ZX Magazín předek- Jako zvýhodnění získávají slevu 5 % na 
každé číslo časopisu! Za jedno číslo ZX Magazínu se vám tedy ze 
čtenářského konta odečte ne 34 Kč, ale jen 32,30. Zvýhodněné před- 
ptr platí i pro fy, kdo si ZX Magazín teprve předplatí - a to až do 
odvolání. 

Postup při objednání předplatného: rozhodněte se, kolik čísel chcete předplatit 
(minimálně tři) a jejich počet vynásobte cenou 32,30. Na tuto částku vyplňte poš- 

tovní povkázku A (dostanete na poště) a dopište další údaje: 

Název účtu adresáta: Zbyněk Vanžura, Zvonařova 6, 130 00 Praha 3 
Název a sídlo peněžního ústavu: CSPO Praha 3 

Číslo účtu: 5035159-938/0800 
Konstantní symbol: 378 

Variabilní symbol: vaše rodné číslo 

Poukázku zaplafte na poště a zároveň nám pošlete (na adresu redakce) 
korespondenční lístek s těmito údaji: Jméno, příjmení a adresa předplatitel 
složenky ji nedostaneme!); Rodné číslo (stejné o na poukázce); Počet předpla- 

cených čísel a od kterého čísla chcete ZXM odebírat 

ČASOPIS BEZ KOMPROMISŮ 
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se nechali inspirovat podobou 
koček z kreseb v hrobkách 
egyptských Faraonů. 

Redakční rubriky 
Obsah 
Úvodník 
Vážení čtenáři, milí spectisé, omlouváme se. 
Jak psát články.. 
Láká vás kariéra přispěvatele ZX Magazínu? Zde se dozvite jak (a co.. psát.. 
Rozhovor: Tritolsoft .. 
ZX Magazín vám přináší rozhovor s autorem Oradotu, Booteru 2. 
Preview: Prince of Persia . 
Myslite si, že to není možné? Jak se to ovšem vezme. 
Preview: Lucky's Animator 
Sibujeme vám ho ji dlouho, takže se sluší informovat o posledních novinkách 
Preview: Video Disk Player. 
Přehrávání rozsáhlých animací je na Spectu obtížné vzhledem k volikosti jeho paměti. Pokud však použijete. 
Demománie: Demobit '95 
Výsledky největší česko-slovenské demoparty (a něco navíc..) 
Freeware ZX Magazínu 
Popis prvních dvou kompletů freewarových programů 
Seriál: CP/M.. 
Třetí pokračování podrabného popisu klasického osmibitového operačního systému. 
Hardware: ROM, RAM, EPROM, PROM, ... 
Jak rozšířit paměť Spectra třeba až na neuvěřitelných 528 KB? 
Programování: Tisk ze ZX 602 na tiskárně Epson. 
aneb: „urob si sám.. 

Listárna... 
Nad dopisy čtenářů. 
Kultura: Ples v Lucerně . 
Reportáž z plesu, kde byli (téměř) sami Spectristé 
Intro .. 
Stále na svém místěl 
Příště... 
0 čem se dočtete v 

Recenze 
První CD pro ZX Spectrum .....................- 0 bi „B-9 
Že by někdo přípoj CD ROM ke Spectru? Kdepak - na to s ještě počkáme. 
Booter. „ 
Nový bootovací program pro jednotky D 40, D 80 nebo Kompakty. A stojí opravdu za to! 
ZX 603......cuceobevem 12-14 
V minulém čísle jste i přečet něco o textovém edtoru ZX 602. Dnes tu máme megarecenzi jeho nástupce 

4a31 

„10-11 

Hunt for Red October.. P 15 
Jedna z mnoha her, napsaných podle fimového námětu. Mimochodem, vid jste fim Hon na ponorku? 
Laser Sguad 2. 16-17 
Na Spectru je spousta vynikajících her. Laser Sauad je jedna z nejlepších 
After Burner ..... „18 
Také vás fascinoval automať jménem After Burner? 

Návody 
Deliverance......... 52223 
1. část rozsáhlého návodu na tuto jedinečnou hru. A si ho přečtete, už vás v Delierance nic nepřekvapí 
Rambo 3 24-25 
„Právě jsem se vrátil z Atgánistánu, řiká Rambo. Chcete si tam také zajet? | 
Akcionář 2 - Cheat....... 
Ve skutečnosti to na burze tak snadno nejde, ale v Akcionářovi si svůj miliónek vyděláte snadno. 

96/T WzePey XZ 



a 

Uvodnik 

Uvodniík 
Vážení čtenáři, milí spectristé, 

držíte v rukou prvni číslo nového ročníku ZX 
Magazínu. Ano. začíná nový ročník časopisu, 
kterého vyšla v minulém roce pouhá dvě (1) 
čísla. Věřte, že v této stuaci se jen velmi těžko 
hledají pro úvodník taková slova, která by tento 
stav dokázala vysvětli. Vysvětit, nikoliv osprave“ 
dlnit - protože když místo šesti čísel časopisu 
Vyjdou jen dvě, je to skutečně neomluvitelné 
Kromě toho, že to v předplatitelich vyvolá pocit 
nesolidnosti, v horším připadě i představu nepo- 
ctívých úmyslů, je to především vizitka nízké 
profesionality těch, kdo časopis připravují 

A zde je právě jádro celého problému. Změ- 
na vydavatele proběhla začátkem minulého 
roku a tíha všech činností, s vydáváním spoje- 
ných, spadla v podstatě na dva ici. Než se po- 
dařilo zařídit všechny potřebné formality, vytřídit 
články a vydat první číslo, byl tu první skluz. Na 
jeho dalším prohloubení se pak podepsala celá 
řada faktorů - problémy s tiskárnou, malým ná- 
kladem a v neposlední řadě i spolehlivostí růz- 
ných osob, na nichž byl časopis různou měrou 
závislý. 

Jak psát do 
Jakub Hynek 

Úvodem tohoto článku bychom rád poděko- 
vali všem, kteří iž do našeho časopisu poslali 
nějaký svůj příspěvek. Jakékoliv další články od 
čtenářů velmi uvítáme, chystáte- se něco nap- 
sat, nabizime vám shrnuti základních informaci 

Co psát 
Pochopitelně to, čemu rozumite. Programá- 

toři se mohou poděit o své zkušenosti, kons- 
truktéři poslat popis hardwaru. Hráč, který urní 
psát (řídká kombinace), může napsat recenzi či 
návod hry, případné nakresit mapu. 

Pokud nejste v užívání počítače vyhranění, 
ale prostě jen rádi píšete a chcete se podělit 
s ostatními, pište cokoliv, co má souvislost se 
Spectrem nebo Didaktikem, připadně obecně 
s počitači (reportáže, povídky atd.) 

Jak psát 
To je skutečně kličová otázka, kterou proto 

rozebereme podrobněji. Nejzákladnější pravidlo 
zni: Pište česky! (Slováci samozřejmě sloven- 
sky.) Pokud se nyní usrniváte, buď umíte psát 
perfektně (honem nám něco pošlete) nebo ne- 
Vite, o čem je řeč. 

Co tedy patří k dobré češtině: 

1) Neopakujte stejná slova, a to ani v růz- 
ných podobách (např. připojení. přípojit). Rov. 
něž se snažte nepoužívat zbytečně cizí slova. 

2) Pokud to bezpečně neumíte, nepoužívejte 
přiiš dlouhá souvětí snadno v nich uděláte 

Uvědomte si prosim, že v nové redakcí byli 
bez výjimky lidé, kteří nikdy předtím nic podob 
ného nedělali. Zájem některých z nich postupně 
opadl, časopis však zůstal a dělat ho jen v jed- 
nom nebo ve dvou lidech, to je práce skutečně 
nadiidská. Ohromné nadšení, s nímž nový vyda- 
Vatel časopis na začátku přebíral, aby jej pro 
Vás, spectisty, zachoval do budoucna. bohužel 
nemohlo samo o sobě překonat problémy, s ni- 
miž se pak po celý rok potýkal. Malé zkušenosti 
a víceméně amatérské podmínky, v nichž časo- 
pis vznikal, pak logicky zapříčinil situaci, v níž 
nyni jsme. Přestože jsme ji nezavinili jen my sa- 
mí, cítíme svou odpovědnost a velký dluh vůčí 
Vám, čtenářům 

Původně mělo v minulém ročníku vyjít ještě 
číslo 3, které bylo kompletně připraveno a ode- 
sláno do tiskárny začátkem prosince loňského 
roku. Není jisté, zda je vina na České poště 
nebo pracovnicich tiskárny, ale po mnohých 
urgencích byla zásilka nalezena na poště, nevy- 
zvednutá. 

Poučili jsme se - změnili jsem tiskárnu, poště 
raději přiiš nevěříme a děláme, co můžeme, 
abychom vše napravili. To nejdůležitější, co 
u čtenářů bezpochyby rozhodne, jsou terminy, 

chybu, Jen jednoduché věty ale také nejsou 
moc hezké. 

3) Nejhroznější chyba. které se lidé ve snaze 
psát spisovně často dopouští, jsou výrazy typu 

aby jste, kdyby jsem... Správné tvary jsou: (já) 
bych, abych, (ty) bys, abys, (on, ona, ono) by, 
(my) bychom, abychom, (vy) byste, abyste, (oni) 
by, abyltt 

4) Za čárkou, tečkou, vykřičníkem, otazní 
kem, středníkem... se vždy dělá mezera, před 
těmito znaménky nikdy! Při použití pomlčky mu 
sí být mezera jak před ni, tak za ní 

5) Nepoužívejte příliš text v závorkách, snižu 
je.to přehlednost - většinou se jim dá vyhnout. 

6) Standardní zkratky (ZXM, ZXS, D 40...) 
pište v obvyklé podobě (prolistujte ZX Magazín), 
Použijete-i své Vastní zkratky, nebo zkratky ne 
zcela jasné, nejprve v textu uveďte, co zname- 
nají a pak je důsledně pište v jeciné podobě. 

7) Pozor na cizí slova. Pišeteli například 
Spectrum, vždy v tomto angickém tvaru, pokud 
slovo tvarujete podle českých pravidel (spektr- 
stický, spektrácký. je asi lépe použit český 
přepis - řiďte se citem 

8) Další pravidlo už přímo s češtinou nesou 
Visí: nesnažte se za každou cenu vtípkovat. Uvě- 
domte si, že co se zdá vipné vám, nemusí tak 
Připadat čtenářům. 

9) Pište vždy v pohodě a v klidu. Nemá smy- 

vnichž časopis vyjde. Naprosto si to uvědomu- 
jeme a snažíme se všechny minulé chyby co 
nejrychleji napravit. Ačkoliv jsme v určité čas 
tisn, všechny články před uveřejněním pečivě 
Wybíráme a korigujeme. Už by se tedy nemělo 
slát, že v ZX Magazinu budou sečiat pravopis- 
né chyby i i, kdo jsou se s svou mateřštinou 
jinak na štru. Pokud přesto v časopise nějaké 
chyby objevíte (a to nejen pravopisné či styistic- 
ké, ale i případné věcné chyby v článcích), 
neváhejte a napište nám o tom. Stejně tak nám 
napište, budete-i mí jakýkoliv nápad či námět 
k obsahu Časopisu nebo jeho provedení. Vaše 
dopisy jsou jeden z mála způsobů, jak nám mů 
žete dát najevo, co si o ZX Magazínu myslíte 
Ajak hodnotit to, co pro Vás děláme 

Z celého srdce si přejeme. aby ZX Magazín 
zůstal takový, jaký vždy byl a jak jste si jej oblí 
bili - Časopis pro všechny spectristy, nabízející 
takřka „rodinnou“ atmosféru. jakou jinde nena: 
jdete. Víme, že nás lo bude stát ještě mnoho 
úsilí ale jsme připravení ho podstoupit, protože 
Věříme, že to za to stoji 

Za redakci ZX Magazínu 

Jakub Hynek šéfredaktor 

+ 

azinu 
slnic uspěchat, na textu je to poznat. 

10) A toto je zcela nejdůležitější zásada - než 
nám něco pošlete, alespoň jednou si to po sobě 
důkladně přečtěte a odstraňte chyby. Pokud si 
něčím nejste zcela jisti, dejte text ještě přečíst 
někomu jinému. 

Formální stránka 
Zatím jsme se tedy věnovali jazykové a pra: 

Vopisné stránce vašeho textu, nyní pár slovk té 
formální 

Dobře si rozmyslete, co chcete psát. Má-li lo 
být recenze hry, zaměřte se na to, jak hra vypa- 
dá (nezapomeňte na námět). Navch můžete 
přidat fintu nebo cheat, ale hlavní smysl rece 
je. aby ostatní věděli, jaká hra je. Nesní chybět 
celkové hodnocení — 0 až 100 %, jednotlivé prv- 
kyhry (grafika, animace, hudba.. rozeberté 
v textu. 

Píšete- návod, věnujte se hře spiše technic. 
ky = co a jak udělat, kudy jít.. Samozřejmě se 
můžete zmínit i o kvalitě hry a přidat str 
hodnocení 

Ke každému článku (pokud to jen tr 
jde), přidejte obrázky, K návodu nebo m 
snadno vyrobite screenshoty (např. tač: 
SNAP, že?). Článek bez obrázků znamená 
spoustu práce navíc, v krajním případě na 
otištěn. Obrázků může být hodně, aby b> 
ho vybírat. Mári smysl obrázky nějak popisovat, 
udělejte to, 

dokončení na str. 31! 



Rozhovor 

Lubomír Bláha, mezi uživateli Spectra známý jako Tritolsoft, je autorem několika užitkových programů 

pro tento počítač. Rozhovor s ním jsme pro ZXM zaznamenali již loni v létě, 
při jeho návštěvě v ostrovském klubu. 

Tritolsoft 
Jaromír Krejčí 

A „B 
Ono se to každý rok mění 

a tak l raději řeknu, kdy jsem se narodil a ly si 
to dopočítáš, Světlo světa jsem spatřil pátého 
dne předposledního měsíce roku, kdy J, M. Jar. 
ré vydal svoji první pecku Oxygene 

Jak začit? Měl bych tě 
nějak představit. Tak třeba 
kolik je ti let? 

To bylo tuším v roce 1976? 

Překvapuješ. Schválně, co vydal o dva roky 
později? 

Nejmenovala se tak taky nějaká hra na 
Spectru? 

Boduješ. Byl to Eauinoxe. Ale nechme těch 
žárovek, elektrotechniky mám ze školy plné 
zuby. 

Tím jsi na sebe prozradil, že studuješ 
elektrotechnickou průmyslovku. Naučil s« 
tam něco šikovného z hardwaro? 

Upravil jsem si svoji 128 +2A pro práci s D40 
a pracuji na implementaci SRAM do druhé pati 
Ce. Tyto zásahy moje ZXS snáší docela statečně 
A přežije i nějakou tu chybu připojení signálů. 
Ale doma to raději nezkoušejte, ne každý poč- 
tač to snese. 

Přesto ti kamarádi svoje Spectrum občas 

K experimentům ne. Známým dělám jen ově 
ené úpravy, při jejichž ověřování moje 128čka 
trpí mnohé přeškrábané spoje a drátové pro- 
poky. 

Ale spíš než přes hardware tě budou čte- 
náři znát jako programátora. 

Programování je mi přece jenom trochu bliž 
ši. A hlavně, ZXS ještě nikdo programem neod- 
pálil 

Programování jakých programů dáváš 
Přednost? 

Raději mám systémové programy. Teď, když 
Už mám komentovaný výpis ROM D40, je práce 
O něco jednodušší 

Tvoje programy na trh uvádí firma J.H.C.S. 
Řekni je o nějak finančně zajímavé? 

Není, ale já neprogramují pro penize. Trh 
8 programy pro osmibíty není u nás rozsáhlý. 
Moc se nekupuje, spíš kopíruje. To, co vydělám 
UJH.CS,, mi stačí tak na svačiny. 

Tvůj program BOOTER, který právě do- 
končuješ, má velmi vyspělé ovládání, v kaž- 
dém tvém novějším programu je zabudován 

ovladač myši, grafické uživatelské rozhraní 
apod. Není to na Spectru zbytečný komfort? 

Kdybych sí to myslel, tak bych to nedělal. 
Myslím si, že program je hodnocen ve velké 
míře podle způsobu ovládání a komfortu komu- 
nikace s uživatelem. Jakkoliv dokonalý program 
8 „dementním“ ovládáním nebude nikdo použí- 
vat. Je to přesně vidět na vývoji programů na 
Vicebitových strojích. Komfort především - i na 
úkor rychlosti nebo velikosti. Ale takovýmto 
směrem bych se nechtěl vydat. Komfort ano, ale 
V rozumném poměru k velikosti a rychlosti pro- 
gramu. 

Velkou výhodou grafických uživatelských 
prostředí je také sjednocení systému ovla- 
dačů, standardizace výstupu. Jak se díváš 
a podobnou možnost na Spectru? 

Myšlenka sjednocení ovladačů a komunika- 
ce s uživatelem je pro většinu lidí velice příjem. 
ná. Nikdo se nemusí starat o to, zda program 
„umí* ovládat jeho tiskárnu. Prostě zadá tisk 
a pokud systém má ovladač, tiskne. Takový pří- 
stup velice usnadní programátorovi i uživateli 
život. Co by za podobný systém dal Universum 
při psaní ovladačů pro svůj DESKTOP. Po zvá- 
žení výhod sjednocení jsme se rozhodli zavést 
normu zvanou OPAT (Objektová Programová 
ArchiTektura). Tato „norma" se snaží ulehčit 
práci programátorům pracujícím s různými dis- 
kovými systémy. 

Prvni aplikace napsané pod OPATem se 
chystají. Budou opravdu bezproblémově 
fungovat? 

Já mohu mluvit jen za „sekci“ MDOSu, neboť 
tam dělám ovladače já. Bezproblémové budou, 
Možná ne v první verzi, protože udělat blbu: 
vzdorný program je nemožné, nebof blbci jsou 
neuvěřitelně vynalézaví, ale mezi lidi se dostane 
jen 105% fungující verze. Připravují se ovladače 
pro BETADISK a +3 DOS aa jejich spolehlivost 

budou zodpovědní jejich autoři 

Chystáš nějaké nové překvapení, na 
které so mohou uživatelé těšit? 

Chystám Trio Utites lena ty se dou 
opravdu jen těšit. Vzhledem k tomu, že lelos 
dělám maturitu. nebudu mít na programení na 
Spectru moc času. Pokud u Spectra drží ještě 
rok, pevně doutám, že se dočkají. V nejbližší 
době to vypadá jen na různé utiity a dodělávky, 
jako Cip a jeho utňty, iž zmíněné ovladače pro 
OPAT nebo Gramon 128 

Opravdu doufáš, že Spectrum vydrží? 

Pokud vydrží uživatelé, tak Speccy určitě ano. 
20 se týče mého Spectra, vydrží, pokud se do 

nebudu moc hardwarově hrabat, Ale vážně. 
V dnešní době Spectrum nemůže konkurovat 
počítačům s větší pamětí, harddiskem, větší 
VRAM apod. Speccy je takový lidový stroj. Když 

mu rozumíš, můžeš nad ním úplně získat vládu. 
To se ti na Amize nebo PC skoro nemůže stát. 
Vždy se objeví nějaká nová deska 
výkon a zmenšující možnost úprav. Zkus si ve 
svém PC „dobastli“ statickou paměť místo 
ROM BIOSu! 

Přestože se stále věnuješ naplno Spt 
tru, děláš také něco na svém PC? 

Nerad, ale ano, Svojí 386DX40 použivám 
pro tvorbu zpráv z měření do školy, psaní člán. 
ků pro ZXM a počítání animací pro ZX. Na tako- 
vé úkony PC stačí lépe a Spectru by zbytečně 
zabíraly strojový čas. 

Pokoušel ses také tvořit něco v Céčku 
a Pascalu? 

Opravdoví programátoři nepoužívají Pascal! 
Ne že bych byl opravdový programátor, ale Pas: 
cal opravdu nesnáším. Jeden rok jeho výuky na 
SPŠE mne absolutně odradil. Céčko je něco 
trochu jiného. Více se podobá assembleru a je 
tak nějak hezčí. První prográmky jsem v něm 
napsal, ale neni to nic moc. Assembler je 
assembier, ale kdo se má ty PC prefixy a divné 
registry učit. Možná tak Schotek. (Pozn. redak: 
ce: Tasm 8086 má letos Tritolsoft ve škole). 

Jsi členem redakční rady ZX Magazinu. 
Mysliš, že jeho vydávání má budoucnost? 

Bez časopisu to nejde. Intormovanost o dění 
je důležitá. ZX Magazín nikdy nebude výdělečná 
činnost a čím méně lidí ho bude číst, ím bude 
dražší, Časem se tak může stát, že když bude 
500 čtenářů, tak bude jedno číslo stát 50 kor 
Neboť vydávání bude neskutečně drahé. Pokud 
se ale najdou lidé, kteří budou ZXM opravdu 
chtit, tak si ho koupí i za takovou cenu. 

Teď jednu otázku na konec. Je o tobě 
známo, že jsi k nezastižení. Bydlíš na samém 
kraji Prahy a navic nemáš telefon. Nekoupiš 
si náhodou třeba Eurotel? 

Být k nesehnání je občas docela dobré. 
Alespoň se moje číslo nestane on-line help na 
programy různých firem. Kdyby si jidě kupovali 
Více mých programů a pírátsky si je nekopirova- 
li, mohl jsem už mit klidně ten Eurotel i s pozla 
ceným sluchátkem. 

Diky za rozhovor. 

No, není zač. Kdybych tady s tebou nepoví 
dal, mohla za tu dobu vzniknout třeba nějaká 
zajímavá utiita pro Booter 

Já doutám, že jich uděláš ještě dost. m 

OTHEZZTIE2 
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Preview 

aneb hra, kterou na Spectru nejspíše neuvidíme... 

Jan Hanousek 

„Písidlo a jemu 

Prince of Persia 
Program: — Chris White 

1 Gra 

Několik zajímavých údajů o Chrisu Whiteovi 
(čerpáno z YS leden 1992) 

Je stejně starý jako František Fuka 
(ročník 1968). 

To znamená že letos mu bude 28 let. 

Programuje od svých devíti let. 
Samozřejmě ne nepřetžitě... 

Práce pro SAMCo/Revelation bylo 
jeho první počítačové zaměstnání. 

Ji rád čínská jidla Titulní obrázek spektráckého Prince" je obzvláště povede- 
ný. Kdyby ovšem byl v multicoloru... Flaškové, Co vy na to? 



Preview 

e + 

Ještě jednov Animátor 
aneb program, kterého se snad někdy dočkáme... 

Jan Lodi 
Když jsme před rokem na 

stránkách ZX Magazinu přinesli 
formaci o novém projektu 

s pracovním názvem Lucky s 
netušili jsme v redak. 

o krátká zpráva bude 
ý ohlas. Především 

u firmy JH.CS, která byla 
na jako potenciální producent 

gramu, se začaly hromadit dopisy ne- 
dočkavých uživatelů. Po dlouhou dobu jako by Se nic nedělo. Hlavní program animačního bal: 
ku s názvem CLIP mohli vidět účastníci loňské 
ho SAMCONu a dokonce zde byla k mání i cho- 
díci" betaverze. Konečný program však stále 

Co se tedy stalo? Dočkáme se animátoru 
kdy? Odpovídá autor celého projektu Jaro- 
mír Krejčí z ostrovského Sinclair klubu: 

Náš animátor jsme začali vyvije 
1994. Za první pů 

tých věcí hotova. a prot 
již na SAMCON '95. Bohužel však hlavní progra 
málor Lukáš Bárczay z mnoha důvodů nest 
tento program dokc 
zastavil 

Nejdůležitější část anímát 
editaci a přehrávání sprajtové grafiky s názvem 
CLP je si v 
že Luk: rázdněn, měl by 
programování převzít někdo jiný. Kdo jiný by to 
mohl být, než Lubomír Bláha (Tritolsoft), autor 
utilit v tomto programovém baliku. 

Když všechn, adne a Lubomír se 
KB zdrojového kó- 
hle, mohl by být 

Přesný termin uvede- 
u odhadnout. 

řed 
Zvládne v několika desitká« 
du od Lukáše zo, 
CUP hotov px 

Jak bude nový animátor vypadat? 

útlty budou 
prográmků. Už 
datečný sestřih 1 

CLiPu apod. Součástí balíku bude také oblíbený 
freewarový grat jeho nej- 

novější verze Gramon II, spolupraci 
tovou jednotkou Didaktik! Hovoří s 
ciální verzi Gramon 128. 

ci s disko- 
aké o spe- 

Aco slibovaná George "s AnimAce? 

nejmenný seriál z 
novat celý stej 

George K. 
slíbil hned, když se tu dozvěděl 
Jak to vypadá, Ani pravděpo: 
dobností nedočkáme. Jirka má teď jiné starosti 
Ake Spectru se asi těžko dostane. 

Namísto Ani tu bude jedna per 
všechny, kdož rádi dokazují, co všechn 
rum dovede. S animátorem buderne š 
celou disketu věnovan velkoploš- 
né animace přes 2/3 obraz z disku, pro- 
gramu Video Play 

Ještě jednu otázku, trochu odjinud. Clip a 
Většina jeho utilit budou napsány pro OPAT. 
Budou dodávané ovladače podporovat také 
MDOS 2.0? Nebudou mit uživatelé tohoto 
systému problémy? 

Přes ladače DX 

by snad měly být 

že © u operačnímu 

| Název: Clip 
1 Aut. projektu: Jaromir Krejčí 
| Program: © Luckysott A Trtolsott | 
| Producent: J.H.C.S. (vjednání) | 

Jak ořebráh video na 

ZX Spectru Animace přes 
iny obrazu! Nevěříte 

to tak, program Video Disk 
Player (VDP) to dokáže. Tec, 
« ale jen pokud máte 
disketovou jednotku Didaktik 

DP totiž umí přehrá: 

jsou, z pa 
vém méc 
hrávány 

Takto vypadá originální obrázek ve „FLI souboru. A takto vypadá tentýž ve VDP. 

býtp s 
a lak si 

ektorů ve stopě) 
několik vlastních 

třeba 

Animace na 46 
VDP si sám pozná, n 
běží, čímž odpadají pr 
gramu. 

m systému 
verzí pro- 

once tak daleko, že 
na disku, 

Kdy se s VDP setkáte že ce. 
ý program je téměř h za to? Nic, pro- 
(ram je totiž freeware! “ 

| Náze, Video Disk Player 
| Autor: Cygnus 8 Tritolsoft | 
| Producent: freeware i 

TIT 
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Recenze 

CD mánie 
ešní době ne. 

Malý, lesklý, větší 
ek, na který 

hudby 
několika 
Hle z našich 

é vynilové nosiče, 
d jen u profesionál 

ehrávání CD 

o walk 

zázna 
pro ukládán 

obě - co je 10 let 
ob- 

ějii k Amigám, 
jeba devíti) bi 

ardware se začali předhá 
D mechanik. Tyto mechaniky se 

fehrávat jak 
software, 

Postupem času výrobci 

renderovanou graf 
ku nějaké vel 300 MB dlouhé hry 

Kdo nemá dnes u PC CD-ROM mechaniku, 
ačiná být 

y 8 tomu ne 
na CD-ROM. 

Trocha teorie o CD zázna mu 

OTT 

Al Terrain Vehicle Simulator - zř 
hra z celého CD 

na CD začín 
středu a v sou 
středěných 

sh 
Vána obv 
stota dat, m 

CD avšer 

problémů a jej 

sáhlý manuál.“ 

ADER 
anna 

svýchh 
velega: 
rozhodnutí právě 
se poměrně vyplati 
světě. Samozřejmě, ž 
CD-ROM podle normy IS 
žili zajímavou fintu, jak 
médium bez speciálního inte 
PACK je v podstatě hudební C Propojovací kabel má na jednom jack 
ZXS. K nahrání dat do Sr jhém 9 PIN Cannon k r s ja 
obyčejný CD přehrávač! Napr kousí krabičkou. V ní po „demontáži“ naleznete 
této metodě na takové CD ve c jací ob fený dvěma tranzistory 
dat ai rychlost nahrávání je story. Reci 

než by byla u CD RO 

Tak k věci V baliku j přiložena i r 
Poté, co od 

ově vyráběná. 
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Recenze 

Náze: The CD Games Pack 
1 Autor: Code Masters 
Producent: Code Masters 
Dovozce: | Proxima v. o. s. 

HODNOCENÍ: 60% 
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Recenze 

Jaromír Krejčí 

8 Na úvod trochu 
historie 

„PEN Ukazetového magnetofonu 
to bylo s nahráváním programů 

snadné. Stačilo nastavit pásku a napsat prostě 
LOAD *", čímž se nahrál první nalezený pro: 
(ram. Na disketové jednotce to tak snadno 

Jméno nahrávaného souboru se musí 
vypsat LOAD +" jméno“. Neustálé 

vypisování jmen souborů, kombinované 
s voláním příkazu CAT (velmi „šikovně“ na 
klávesnici urnístěného), každého brzy omrzí 

Operační systém MDOS má ovšem možnost 
d po RESETu nahrát do paměti počítače 

program s názvem RUN po odeslání stejnoj 
meného příkazu (malé opáčko). Toho se šikovní 
uživatelé chopili a tak vznikly programy, pomocí 

h jednoduše a pohodlně spouštět 
další - tzv. RUNy. Kdo pamatuje začátky diske- 

jých jednotek Didaktik, jstě mi dá za pravdu, 
úroveň těchto prograrnů byla zpočátku velice 

nízká. Pak ale přišel program UniRUN od 
Proximy. Byl jšně udělaný a navíc 
jeewarový prox rý se velmi rychle usídlil 

na většině MDOSových disket. Ten později 
ustoupil George K-'s File Manageru, který je 

ramem tohoto dnes asi nejpoužívanějším pro, 

le Manager od Georgo K. má jednu velkou 
Symbolické ikonky, známé 

jorkBench. Ty 
hradil tak „suchý“ 

programů. (Vměstnat výpis předkládanýci 
rozumný obrázek do plochy 3*4 znaky a při- 
padně jej i obarvit dá sice značnou práci, ale 
se ela pěkná díka, viz. napi. 

ikonky od J. Flašky.) 

Bootování nově 
ger (FM) se stal jistým standardem. 

dalo, že jeho pozici nic neohrozí, 
objevil se nový program - BOOTER od 

softu. Ptáte se, na co zase další RUN? 
Je dlouho očekávaný program vlastně 
dně vznikl na objednávku firmy J.H.C.S, 

á chtěla pro svoje cistribuční diskety vlastní 

elegantní zaváděcí program. Autor 
ovšem předčil očekávání a, jak si 

jednoduchý zavaděč. 
S BOOTERem 
trochu jinak 

BOOTER se od ostatních pro- 
gramů tohoto typu lši svým po- 
Jetím. Není totiž určen jen pro 
Samotné spouštění souborů 
Z disko, ale při prácí s diskem 
podporuje rozlišení tzv. prograr 
mových apikací. Aplikací se 
tady rozumí seskupení soubo- 
rů různého typu na disku, kte- čen 
ré spolu dohromady tvoří 
jeden funční celek (ti spustí- 
telný program a všechny je- 
ho části). Informace o všech 
aplikacích (data programu. 
ikonky a popisy) jsou ukládány 
do tzv. aplikačního souboru. kde jsou uloženy 
informace o tom, v jakém pořadí maji být apli 
kace vypisovány na obrazovku. 

Bootujeme, 
Disketu s novým BOOTERem se mi podařilo 

ziskat přímo od autora ještě před uvedením na 
trh, Je tedy možné, že některé detaily, které se 
V následujícím textu vyskytnou, jsou u „ostré“ 
verze ještě trochu pozměněny. Nicméně by ne 
měly být zásadního charakteru. 

Grafické j c) na 

Takže, dost povídání a podívejme se na 
Vlastní program. Vlastně ještě pro úplnost uvár 
dim, že test jsem prováděl na mechanice 5.25" 
s kapacitou standardních 360 KB. 

Po nahrání programu (za dobu srovnatelnou 
s nahráním FM) se na obrazovce objeví pracov- 

pohled odlišná 
ším vaši pozor- 
lačítka v pravé 
obrazovky do 

ni obrazovka. Už ta je na pn 
od ostatních programů. Pře“ 
nost upoutají výrazná funkční 
Části obrázku a pak rozdělení 
oken. Ale popořádku 

Aplikační okno je největší. N 
seznam aplikací, uspořádaný podle definice 

obsahové 
6 úrovni, *Pracování m; U 'anuálu je 

Jako obvykre 

Vaplíkačním souboru, znázorněný buďto v tex 
tové formě, nebo kombinovaně s ikonkami. Za 
zmínku stojí, že ikonky jsou ve zdrojovém tvaru 
kompatibilní s ikonkami FM, takže žádné prac: 
né předělávání nehrozí. Pod každou ikonkou je 
Umistěn text s názvem aplikace o délce 16 zna- 
ků s plnou (I) podporou národní abecedy. Není 
zde tedy pouze jméno spustitelného souboru, 
ale opravdu jméno aplikace, podobně, jako ve 
Správci programů pro Windows. Bohužel tato 

elegantní forma je vykoupena tím, že na jednu 
„stránku“ se vejdou pouze čtyři ikonky. Na dru- 
Rou stranu, existuje-li možnost nastavení pořadí 
zobrazovaných souborů, neni takovým problé 
mem si nejpoužívanější aplikace předsunout 
dopředu. K těm méně používaným se snadno 
dostanete nalistováním přetáčecím tlačítkem. 

Jak jsem se již zmíní 
tvorbu tzv. aplikačních ů, které obsahují 
všechny informace o aplikacích. Velmi praktic 
kou možnosti programu je také popis aplikace. 
Text popisu je zobrazován v informačním okně 
hned s nakliknutím aplikace. Jeho výhody rych- 

program podporuje 

BOOTER Drive: A Di v) (e)[Bo0TER. orive:A Disk:Program 

Piškworks 

$k: Program 

3D-Tetris 
Akcionar 2 
BT186+ 
COLOR DRAW 
DIZZY 
DPFonts 
Dobyvani 1 
Dobyvani2 
Dobyvaní 2B 
Exp Atoms 

FOTOGRAFIE 
INTRO 
KALOR 
Laby intro 
Labyrinth 
M-Text 
MINES 
Oradot 2 
OradotDemo 
Piskworks 

S MASTER-d 
SM Demo 
SM-LINKER 
SM-ay demo 
SOUND MAST 
STALKER 
Spr Maker 
Sprites 
YAGG00 

na Spectru/Didaktiku 

Komfortní způsob zobrazení obsahu diskety v Booteru (mód aplikaci) 

Doposud nejpropracovanější program 
pro jednobitové samplování zvuků k 

Méd souborů = v př adě potřeby umí Booter samozřejmě zobrazit všech. 
ny spustitelné soubory na disku. 



[Ej Editor ikonek pro Booter 

le oceníte. Informační okno má ještě jednu fun. 
kci. Po přepnutí tlačítka „T/F' v tomto okně se 
vypíše seznar iborů patřících k apli 
kaci. Proč to? Pokud dojde ke smazání nějaké“ 

jciho k aplikaci, BOOTER tuto 
nespustí. Nedojde tak ke 

zhroucení a vy můžete začít snadno sjednávat 
nápravu. Jaký soubor vám chybi, zjisite snad- 
no, protože BOOTER v informačním okně se při 
výpisu souborů patřících k aplikaci namísto 
atributů vypíše text NENALEZEN. 

azovky je lita sloužící 
k načtení nové diskety (nápisy v pravé část) 
a nastavení konfigurace parametrů BOOTERU 
(kliknutím na nápisu BOOTER) Samotná mož 
nost nastavení programu mne velice překvapila. 
Nejenom, že jso. é funkce pro ulo- 
žení systémové konfigurace, ale lze nastavit 
řadu systémových parametrů, jako např. dvojité 
krokování 80+i stopé mechaniky. Ale o tom až 
za chvili. Vedle lišty. v levém horním rohu, se 
nacházi tlačitko pro OUIT, které provede totéž 
co RESET, ovšem bez nepříjemného SEEKu 
mechanik 

To. co dělá program velmi pohodlným, je 
sada funkčních tačitek Tedy, vlastně dvě sady 
protože druhá sada je dostupná po stisku tlačít 
ka se šipkou. Tia volt způsob ovlé 
dání programu, způsob výpisu v aplikačním ok 
ně, vypsat READ. ME text (který si snadno tze 
vytvořit v DESKTOPu, bez jakékoliv konverze 

inde, s dodržením určitých 
Délka dat | 
2590217 

Piškuorks 

Spouštěný soubor: Piskvorks. P 
(Soubory patřící k aplikací 
Píst — B. Pis2 B, Pis3 - B, 

|betka popisu k aotikaci 120/217 

Chcete-li aplikaci v něčem pozměnit, jednodu- 
še na nive Správci dvoukliknete - a rázem jsto 
V komfortním editoru. 

„pouštět zvolené aplikace a další.. Ne- 
Předbíhejme. 

Jak jsem již psal, BOOTER poskytuje trochu 
Víc, než jen prostředek pro snadné nahrávání 
programů. Přímo z prostředí BOOTERu Ize totiž 
zavolat velice praktické utility: editor ikonek 
a správce aplikačních souborů. Jejich funkce je 
zřejmá, Zvláště propracovanou utiitou pak je 
editor ikonek, který ve srovnání s jinými editory 
poskytuje značně pohodlnější prostředí 

Jak jste možná z předchozího textu vytušili 
celý program je navržen pro ovládání myší (sa 
mozřejmě A-mouse). Utiity dokonce velmi účel- 
ně použivají všechna tři tlačítka myši (ale stačí 
i jedno). Program se sice dá ovládat také pomo- 
cí klávesnice nebo Kempston joysticku, ale kdo 
si jednou vyzkoušel práci s myší, ten mi dá za 
pravdu, že s ni to jde daleko lépe (a to dokonce 
1s Kempston Mouse). 

Spouštění aplikaci 
Aplikace se dá z BOOTERu spustit dvěma 

způsoby. První, méně pohodlný, ale pro neznalé 
uživatele názornější způsob, je spuštění označe“ 
né aplikace tlačtkem „RUN“ Aplikace se jako 
aktivní označuje kliknutím na její konku (tedy 
nikoliv na jméno, jako ve FM, což může docela 
dobře zmást) 

Druhý způsob, který odráží primární použití 
myši, je za pomoci dvojkliku na ikonku aplikace, 
Tento způsob je sice elegantnější, nicméně mů- 
že někomu dělat při použit joysticku problémy. 

Vzhledem k tomu. že BOOTER má dobře 
vyřešenou správu paměti a před každým spuš- 
těním aplikace po sobě vyčisti celou pamě, ne- 
dochází při spouštění programů k žádným kom, 
plikacím, 

Když si nevíte rady 
Jak je vidět, grafik si dal na prostředí velmi 

záležet. Pracovní obrazovka je přehledná, ovlá 
dání pohodlné, přesto se však mohou vyskyt 
nout problémy. Nezoufejte však. BOOTER má 
Vlastní interaktivní help. Nádhera! Pokud dva 
krát kliknete na tlačítko „", aktivujete velmi kva 

i nápovědu. Ke každému prvku pracovní 
plochy, na který kliknete, se várn v okně objeví 
doprovodný komentář takže vlastně skoro není 
potřeba návod 

Recenze 

Aplikací: 15 
dé1k 2520/9400 

Šouná řaster 
Hines 
Čeler Draw 
S0-Tetris Řkcionář II 
GANG 
Oradot 2 Generátor 

Veditoru ikonek si snadno nakreslite, co potřebu- 
Jete (vlevo)... Ve správci aplikací snadno vytvoříte 
novou aplikaci nebo aplikační soubor pro 
konkrétní disketu (nahoře). 
— 

Další možnosti 
Na BOOTERu je velice sympatické, že při 

všem co umi, nevyžaduje víc než Spectrum 
48 Ka hlavně není „platformově závislý, tzn.. že 
běží na jakémkoli počítači, kde funguje DJ Di 
daktik. Fungoval na mé předělávané 128 +2A 
se 128 K Sinclair ROMkou, která ráda dělá v ta- 
kovýchto případech problémy. Kompatibiita je 
navic podpořena možnosti přednastavení ote- 

ní a zavírání portů v disketové jednotce! 

Ještě jedna zpráva pro milovníky „nestan- 
dardnich' zařízení. Protože autor sám používá 
804i stopou mechaniku 5,25". je v programu 
možnost nastavení dvojítého krokování hlavičky, 
čímž lze na této mechanice číst i diskety formá- 
tované na 360 K. Co říkáte? 

Dvě verze programu 
Program BOOTER existuje ve dvou verzích 

Celé moje povídání bylo o tzv. verzi placené. 
tedy takové, jakou si můžete koupit u svého 
prodejce software a vztahují se na ní veškerá 
Ustanovení autorského zákona. Druhá je naproti 
tomu volně šiřitelná. Setkáte se s ní na všech 
distribučních disketách od J.H.C S. Můžete si ji 
libovolně nahrát od karnaráda a zase ji Ši dál. 
Malou „vadou na kráse" této verze však je za- 
blokování ukládání rozložení aplikaci na disk 
ato, že k ni nejsou dodávány ut (ani z by z ní 
nešly spustí). Ale řekněte sami, zdá se vám ce- 
na 99 korun za plnou verzi vysoká? 

Celkové hodnocení 
BOOTERem jsem byl přes počáteční skepsi 

nadšen. Titolsoft odvedí pertektní práci. S pro- 
Gramem se až na malé výjimky (jako malé ikon 
ky pro přetáčení, chybějící HOT-KEYS, ..) pracu- 
je velmi pohodlně. Přiznávám. že jsem PCčkem 
„zhýčkaným* uživatelem, a proto mi je takový 
komfort i na Spectru velice přjemný. Tuším, že 
Autor bude svůj program neustále po troškách 
pravovat a tak se ještě dočkáme dalších vylep- 
šení Pokud se neobjeví na rhu nějaké překva“ 
pení (třeba nový Heptau RUN), pak BOOTER 
nemá konkurenci. 

DAS BOOT! - 

Booter 
Návrh a koncepce systému, 

Jan Hanousek 
Program: | Tritolsoft 

F 
| 
i grafika: 

| Producent: JH.C.S. 
i 
HODNOCENÍ: 90% 
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Recenz. 

ZA 603 
Recenze textového editoru ZX 603 Pro s utilitami a clipartovou knihovnou 

Jaromír Krejčí 

Tahle to bylo... 
Jsem dlouholetým uživate. 

lem počitače ZX Spectrum 
a pamatuj si ještě na doby, kdy 

n se na něm běžně psalo. Ceny 
počítačů PC se v té době pohybovaly v astrono- 
mmických částkách a tak Spectrum bylo často 
jediným řešením, jak pořídit text na počítači. 
Tehdy snad každý znal textové editory Tasword, 
Diext, D Writer apod. Potom přišla na náš trh 
firma Proxima a s ni legendární Universumův 
Desktop, který mezi českými a slovenskými uži- 
vateli poměrně rychle „vytlačil“ jiné zavedené 
editory, Především možnost tvorby dokumentů 
V režimu WYSIWYG (co vidíš, to dostaneš) 
a možnost vizuální kombinace textu s grafikou 
byla něčím zcela novým a na Speciru dosud ne- 
Vidaným. Kromě Desktopu s něčím podobným 
přišel i program Text Machine, který však nikdy 
svého konkurenta od Proximy nedohnal. 

„Textový editor ZX 602 je dva kroky za brá- 
nov), hlásala reklama firmy Perpetum někdy na 
začátku roku 1994. Tehdy jsem netrpělivě oče. 
kával, jak bude vypadat textový editor, „ktorý 
Vám umožní na Vašom Didaktiku a ZX Spectre 
pracova v štýle PC*, jak se dále píše v reklamě. 
Na SAMCONU jsem se ZX 602 nedočkal (viz. re- 
pontáž v ZXM 1/95) a tak jsem si musel na přec 
Vedeni tohoto editoru ještě nějaký čas počkat. 
Nechtěl jsem kupovat „zajíce v pyl, a proto 
jsem s nákupem alouho otálel. Teprve na sklon- 
ku roku 1994 jsem měl možnost poprvé vidět, 
že má rozvážnost byla na místě. 

Tušil jsem, že ZX 602 asi nebude přesná ko- 
pie T602, ale ona nebyla ani nic podobnéhol Ja- 
ko uživatel T602 jsem od ZX 602 očekával ales- 
oň známá menu a klasické WordStar sekvence 
kláves („standardně“ rozmístěné rychlé volby) 

Avšak jednoduchost ovládání, tedy právě to, 
€o učinilo T602 tak populárním editorem, js 
zde nenašel. Program zrovna dvakrát nespinil 
moje představy. Autor programu sice jednoduše 
využil názvu populárního editoru Text602 pro PC 
a použil (téměř) shodný formát uložení textových 
dat, ale až na některé drobnosti je to vše, co len- 
to program spojuje s původní „Šestsetdvojkou“. 

Možná teď oprávněně namítnete, že jsem 
zkažený textovými editory na PC, ale není to 
pravda. Osobně si totiž myslím, že Spectrum 
neni tou nejvhodnější hardwarovou platformou 
Pro textové editory. Má příliš malou klávesnicí, 

od 

Piráti mají smůlu - program se s nimi zkrátka 
nebude bavit 

než aby se dalo hovořit o nějakém pohodiném 
psaní. Také relativní nedostatek kláves (u „Gu- 
máka' pouhých 40) vede nutně k používání vše- 
likých šíhů a přepinačů, Situaci njak zvlášť 
dobře nevyřeší ani různé vylepšené klávesnice 
typu Keyboard Proface, protože je vlastni jen 
Velmi malé procento uživatelů 

Největší překážkou k vytvoření dobrého tex 
tového editoru na Spectru ale asi je, podle mé- 
ho názoru, relativně malé rozlišení obrazovky, 
které nedovoluje zobrazit celou obvyklou řádku 
8 dobře prokreslenými písmeny. Když k tomu 
připočteme další omezení při použivání inter- 
Punkčních znamének (problematické zvláště 
U velkých písmen) je těch nevýhod už trochu 
mnoho. 

Každý. kdo se pustí do tvorby textového edí- 
toru na Spectrum, má před sebou nelehký úkol 
Poprat se s těmito překážkami. Výsledkem je 
Vždy nějaký kompromis. V případě ZX 602 si 
myslím. že autor sáhl až na dno možností 
Spectra. protože vtěsnat textový editor z PC do 
Spectra se prostě nedá. Ono vůbec dělat jakou 
koliv předělávku je vždy nevděčná práce. Vysta- 
Vujete se totiž nebezpečí, že vás budou srovná: 
Vat s originálem A přenos na technicky méně vy- 
bavenou platformu těžko může dopadnout lépe. 

Po editoru ZX 602. který byl pro mnohé zkla- 
máním, se nyni na trhu objevila jeho vylepšená 
Verze. Autor si s jejím názvem hlavu nelámal 
a z čísla známého mezi uživateli PC udělal číslo 
známé spíše mezi historiky českého automobi- 
lismu. Jmenuje se ZX 603 a k tomu má přídavek 
„profesionál“. Nemám přiiš rád tyto halasné pří 
davky, protože program většinou nestojí za to. 
ale nic se nemá soudit předem. Začněme tedy 
© vlastním editoru. 

První dojmy 
K recenzi ZX 603 jsem obdržel prodejní verzi 

programu, spolu se sadou Utiity 603 a ciiparlo- 
Vými knihovnami CipArt 603 1 a 2. Z autorovi 
nabídky k tomuto editoru chybí snad jen pro- 
gram Maker603 pro tvorbu titulků. Pro úplnost: 
v balíčku jsou 4 knížečky (tři příručky a nabídka 
dalších programů Software Info) a 1ř diskety 
3.5" (na jedné je ZX 603 s utiitamí a na zbylých 
dvou knihovny ClipArt 603). Diskety jsou znač- 
kové (Maxell) a mají barevnou (!) nálepku s lo- 
(gem produktu. 

Tak, úvodní seznámení máme za sebou. Teď 
už bych mohl zasunout disketu do mechaniky, 
spustit program a začít psát. Ono to ale tak 
snadno nejde! Proč? Originální disketa totiž 
slouží jen k vytvoření pracovní kopie na jiný 
disk. Teprve z té ze program spustí. Ani to není 
tak jednoduché. Již na první stránce manuálu 
se totiž dozvite, že „ZX 603 je zakódovaná“. Jak 
autor uvádí, k tomuto nepopulárnímu kroku ho 
Vedl především nelegální prodej předchozí ver. 
Ze na burze. To je jistě pádný důvod. proč se 
originální diskety nedají volně kopirovat (alespoň 
že jsou značkové), Kopírovat se ovšem nedají 
sni počtem spuštění irmitované pracovní diske. 
Diskety s vyčerpaným počtem spuštění mazal 
nemusite. Po 32 použtích pracovní kopie editor 
vyzve k doplnění kreditů z originální diskety, 
jinak se odmítne spustt. SNAP programu nelze 
Udělat, jeikož stisk tohoto magického tlačítka 
všech pirátů funguje spolehlivě jako RESET. 

Autorská ochrana nazývaná Leopold je velmi 
důkladná, pro běžného uživatele neproniknutel. 
Ná a programátory odrazuje svoji důkladností 
takže ji raději také nechají na pokoji 

Instalace 
Po spuštění instalačního programu se zobra- 

zi nabidka tř možnosti 

1. Doplň (kredity) 
2. Copy SR (vytvoření pracovní kopie) 
3. Copy ČR (taktéž) 

Vytvoření pracovní diskety je záležitostí „pou- 
hých* šesti výměn, při kterých vás program stří 
davě vyzývá hlášením „vlož pracovný /originál 
disk“. Za chvili vás to zajisté zmate, ale pokud 
iste zvyklí pracovat pouze s jednou mechanikou, 
ni vám to nepřijde. I když máte dvě mechaniky, 
výměně disket při instalaci se stejně nevyhnete. 

Nelze totiž pořídit kopii na jinou mechaniku, než 
na tu, ze které instalujete. Důvod jsem nejspíš 
Pochopil, ale beztak mi to přijde velmi neprak- 
tické, např. když je mechanika, pro kterou máte 
instalační disketu, připojena jako zařízení B. Kdo 
má neustále přepínat 

Ještě malá poznámka k instalačnímu progra: 
mu, po první instalaci je třeba doplnit „kredity“ 
Instalace to za vás neudělá. Protože pracovní 
disketa se nedá kopírovat, nemůže být ani opar 
třena jiným, než původním autorovým RUNem. 
Ten obsahuje hlavní nabídku programu: 

1. Editor (textový) 
2. EIM (ZX603. EIM!, ne EIM od Perpetumu) 
3. Screen (připrava obrázků) 
4. Driver (ovladače tiskáren) 
5. Font (fonteditor) 

Nabídka je uložena jako screen a je psána 
lomeným písmem Lincoln, což působí značně 
nečitelně a v roziišení Specira i poněkud ne- 
vzhledně 

Píšu, píšeš, zoufáme. 
Po spuštění editoru uvidíte černou obrazov 

ku a na ní levo nahoře mohutný blikající kurzor 
Uprostřed, pod horním okrajem obrazovky se 
krčí malý stavový indikátor, informující vás v kaž: 
dém momentě o aktuálním řádku, sloupci ati 
kové straně, To oproti Desktopu sice není nijak 
elegantní řešení, le zase na druhou stranu, tře- 
ba nezabere moc místa v paměti Jak už jsem 
naznačil textový editor na Spectru je výsledkem 
kompromisů. Naproti tomu, po stisku SS + A se 
zobrazi „infotabulka“, ve které najdete jméno 
souboru, stav klávesnice, indikaci přepisování, 
navolený tiskový ovladač. 

Vlastní psaní v ZX 603 je možné ve dvou re- 
žimech, tzv. WYSIWYG mód a DRAFT mód. Pr 
ní znamená že program k psani na obrazovku 
používá přímo svá tisková písmena, která připo- 
minají písmo původní T602, jenže poněkud 
zvětšené. Tato obludně velká písmenka přes 
dva atributové řádky jsou sice nezvyklá, ale mají 
tu výhodu, že se s nimi dá psát i na sebehorším 
monitoru, resp. televizi. To se již nedá říci 
o DRAFT módu, kde musíte po obrazovce lovit 
blešky v podobě mikrotisku se 64 znaky na řá 
dek. Tento mód jsem vždy zatracoval (a s mno- 
hými programátory diskutoval). Použival jj 
Ditexti Tasword. Snad proto se mi vždy libilo 
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Pro nejrozšířenější tiskárny u nás: standard EP. 
SON, K 6304, BT 100, D 100 (M) a ZX MIDIPro. 
K výstupu ze ZX 603 ize využit také textové ovla- 
dače ASCII, KAMENICKY, LATIN 2, DRAFT 
(download a NLO download. U některých tiská 
ten tak lze zajistit tisk v příslušné kvalitě. 

Tisk v ZX 603 spravuje tzv. Tlačový manager 
Pro, který umožňuje v menu nastavit parametry 
tisku: rozsah tisku (od strany po stranu), nasta- 
Veni počtu kopií, možnost volby čekání na ná- 
sledující stranu (velké plus), tiskárny. Bohužel, 
postrádám zde nastavení číslování stránek, 
popř. celého záhlaví. Myslím, že tao funkce by 
Již vtéto verzi být měla. Další nevýhodou „lačo- 
vého managera“ je, že vás neinformuje o nas- 
taveném tiskovém ovladači, který si musite ově- 
řitv „intotabulce“. Kdyby tato informace byla 
zobrazena namísto nepřiiš vkusného záhlaví 
programu, nic by se tím nepokazilo. Ještě jeden 
Nedostatek manageru vám značně znepříjemní 
Uživání. Manager je „sklerotický“ a vždy po 
opuštění zapomene nastavení. Po návratu do 
tisku musi vše nastavit znova. 

K testům pro tuto recenci jsem si vypůjčil 
Z4jehličkovou tiskárnu Epson LO-100. K tisku 

jsem použil ovadače EPSON a LATIN 2. Bylo 
by chybou domnívat se, že se použití 24jehličko- 
vé tiskárny nějak projeví na kvalitě tisku v grafic- 
kém režimu. Tiskne se totiž pouze v devitjehlič- 
kové kvalitě! Tisk zkušebního textu vypadal 
Podle očekávání. WYSWYG opravdu funguje. 
V dobrém i špatném slova smyslu. K získání do- 
bře vypadajícího dokumentu se osvědčil font 
označený jako „a“.| tak jsou vytištěná písmena 
neobvykle vysoká. 

Lepší výsledek jsem samozřejmě dosáhl při 
použití tisku v textovém režimu, kdy teprve 
tiskárna LO-100 ukázala, co umí. Tady se dalo 
již hovořit o slušném tisku. Naštěstí již v ZX 603 
existuje možnost tisknout v kódu současného 
průmyslového standardu LATIN 2, který má 
LO-100 v ROM, podobně jako většina nových 
tiskáren. Tím by mohly být všechny problémy 
S kvalitou tisku vyřešeny, jenže... v textovém re- 
Žimu se netiskne grafika! Takže nezbývá, než 
dokumenty s obrázky tisknout v grafickém reži- 
mu. 

Jak se uvádí v manuálu, ize k tisku na EP. 
SON kompatibinich tiskárnách použiti ovladač 
pro K 6304. Výsledkem je ovšem tisk v ještě 
© stupeň nižším rozlišení. K tisku na EPSON 
tiskárnách se nově dodávají také ovladače 
ZKUMINÍ a ZX-MIDI (nejsou v ceně) umožňující 

tisk až 65 (resp. 85) znaků na řádek. Autor 
če avizuje jako NLO, ale já si pod tímto pojmem 
Představuji něco zcela jiného. 

Dobrým nápadem, jak sledovat průběh tis- 
ku, je zobrazování právě tištěných řádků, jako 
v D-Textu. Tato funkce ovšem z neznámého dů- 
Vodu na Didaktiku Gama nefungovala, přestože 
editor jinak tisk! bez problémů. 

Přitisku se vyskytují dva menší nedostatky. 
1) Program po vytištění poslední strany, která 
není zcela zaplněna, nevyšle kód pro vysunutí 
papiru. 2) Pokud není obrázek na konci doku- 
Mentu následován textem (byť alespoň tečkou), 
tak se nevytiskne. To však již lze přehlédnout 

Další programy 
Vedle ZX 603 najdete na disketě také další 

užitečné programy. První z ních je EIM. Ne, 
opravdu se nejedná o žádný EIM od Perpetu- 
mu, který byste získah za výhodnou cenu spolu 
se ZX 603. 

ZX603.EIM je pomocný program, který 
Umožňuje přenášet texty z diskety PC do formá- 

tu MDOSU a naopak. Dokáže také 
dělit bloky delší než 19 KB, aby byly 
použitelné v ZX 603. Tento program 
je nepostradatelný pro přenos dat na 
PC pokud nemáte opravdový EM, 
nebo „neumite“ číst iskety MDOS 
na PC. 

Fonteditor ZX603. FNT umožňuje 
modifikovat stávající WYSWYG fonty 
editoru a vytvářet nově. Zdaleka ne- 
Poskytuje tolik komfortu, jako fonteci- 
tor DESKTOPu, ale bez tohoto pro- 
grámku bych se i obešel a raději bych 
Využil možnosti vkládat fonty z jiných 
Prostředí, např. zmíněného DESK- 
TOPu. Ale to bych chtěl asi moc. 

Toto je font označený "a" d 

Toto je font označený "b“d 
(shodný se standardním) 4 

Toto je 

Toto je font označený "dut“ d 

Dota je font označený acnd 
Cekubi něktené znaku) d 

Toto je standardní font“ 

font osnačený "c“ 

S DESKTOPem má ale něco spo- 
lečného jiný program - DTPEXPORT. 
S jeho pomocí zkonvertujete všechny 
texty z Desktopu do formátu ZX 603 (T602), 
pokud zrovna nemáte Didaktik Gama, kde pro- 
(9ram nechtěl fungovat. 

Posledním prográmkem je ZX- DRV. pomocí 
kterého zmodifikujete nastavení vaší tiskárny 
(jednosměrný/obousměrný tisk, kvalita tisku, 
Posun od levého znaků a download 

Vstupy, výstupy — 
ZX 603 použivá zásadně výstup na disketo- 

vou jednotku a s páskou nespolupracuje. Sou- 
bory označuje nestandardr iponou „T*, jejíž 
použití je diskutabilní. Program umi do editova- 
ného textu vložit jiný (ze souboru), což se prová- 
di v módu blokových operaci. 

ClipArt 603 
Když už umí ZX 603 vkládat obrázky, bylo by 

dobré také nějaké hotové obrázky přidat. Proto 
lze k ZX 603 dokoupit dvě takové sady obrázků, 

ých cliparty, neboli „obrázky vždy po ruce“, 
Zároveň s chparty jsem na disketě nalezí také 
dva pomocné prográmky - Mergáč a Strih Štůdio. 

Obrázky jsou na disketě uloženy ve formátu 
tzv. „MEGAobrázků“, ti. obrázků ve velikosti 
2+3.25 soreenu. To proto. že MDOS umožňuje 
Vadresáři pouze 128 souborů, zatimco obrázků 
V „knihovně“ je daleko více. Na každém MEGA- 
obrázku je hned několik cíipartů, které z něj do- 
stanete pomocí programu Strih Štůdio. Naopak 
Program Mergáč (fuj o je ale ošklivé slovo) je 
Určen ke skládání několika obrázků jako fóli 
Když si zvyknete na ovládání, dá se s těmito 
programy úspěšně pracovat. 

Sestavit novou clipartovou knihovnu neni vů- 
bec jednoduché. To ovšem nepálilo autora ZX 
603. V CiipAnt 603 na první pohled poznávám 
známé GiFy, obrázky, rámce a fonty z Corel 
Draw, něco od DOSovské Zebry a také pár 
symbolových fontů z Windows. Až na pár vlast. 
ních kreseb kompletně převzatá grafika. Docela 
drzé, že? Kdyby byty alespoň nabízeny zadarmo! 

Nový textový editor pro Spectrum. a Jeho interní Format je kompatibilní A formátem programu 1602 na PC. 

Takhle nějak bych si představoval bootování 
programu- vzhledem k jeho zakódování to 
Však není uskutečnitelné 

Těmito fonty můžete v ZX 603 psát a tisknout 

A nakonec dokumentace 
Dokumentaci k programu ZX 603 tvoří dvě 

příručky formátu A5: snější fialová „Priručka 
pre použivatefa ZX 603 - Uiity 603* s popisem 
ovládán programu a útlejší zelený doplněk 
k poslední verzi „ZX 603 Profesionál - Upgra- 
de“, Příručka ke knihovně CipArt 603 1 a 2 je 
bilá a obsahuje kromě popisu zmíněných dvou 
programů také vyobrazení všech obrázků na 
disketě. 

Dokumentace je po stránce kvality poměrně 
dobrá (na amatérského tvůrce). Vytištěna je na 
laserové tiskárně a namnožena na kopirce. Po 
stránce obsahové mám výhrady snad jen 
k uspořádání a občasné těžkopádnosti ve 
Wyjadřování. Ale program se podle této příručky 
dá docela zvládnout. Horší je to s kvalitou 
příručky pro clipartovou knihovnu. Kvalitu 
přiložené nabídky Software Info odmítám 
komentovat. 

Závěrečné zhodnocení 
ZX 603, pokračovatel dlouho očekávaného 

editoru ZX 602, přináší ve verzí profesionál 
řadu vylepšení, např. lepší práci s obrázky, po- 
hodlnější tisk apod. 

Je velká škoda, že autor tento program 
nevyvijel také pro stále běžnější Spectrum 
128 KB, a proto se teď musí omezovat na 
velikost souboru jen 20 KB. To je někdy dost 
málo. Jen tak mimochodem, tato recenze je 
jen o cca 10% větší, než ona kritická hranice 
a kdyby byla psána na ZX 603, musela by být 
rozdělena do dvou částí. Program je postaven 
na bázi vlastních rutin BIOS, proto není zatím 
dostupný pro jiné platformy než MDOS. 

Celkově se dá říci, že v ZX 603 se i při ome- 
zených možnostech, které Spectrum nabízí, 
píše docela dobře. Pokud patříte mezi ty, kdož 
nemají trvalý přístup k PC a přesto potřebujete 
psát texty ve formátu, který do něj snadno pře- 
nesete, mohu vám ZX 603 doporučit 

PS.: Děkuji LHC a Tritolovi za technickou 
Pomoc při realizaci této recenze. “ 

| ZX 603 profesionál 
Autor: Ing. Miroslav Beniček 
| Producent: Ing. Miroslav Beníček 
| 

75 % HODNOCENÍ: | 



Recenze 

Podstatnou věcí při programování hry je kvalitní námět, Zdroje námětů jsou různé a jedním ze zvláště 
oblibených jsou filmové scénáře, A podle filmu vznikla i hra, jejíž recenzi vám nabízíme: 

CU 
KE 

LE PUT 

Protože TV Nova uvedla poměrně nedávno (v polovině února) film, podle něhož je hra napsána, je jistě 
zajímavé se o něm několika větami zmínit. 

Hon na ponorku 
Jakub Hynek 

nápis na anglickém titulku: Graving Dock 44, 
U.S. Naval Shipyards ... Maryland 

dovolím si přeložit: Suchý dok číslo 4, 
loděnice ... Maryland 

Překlad Nova: Suchý dok, čtvrtá loděnice 
Maryland 

TEZE 
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Recenze 

Že nemáme na Spectru 'UFO: Enemy Unknown'? - Nevadí, máme Space Crusade a (hlavně) Laser Sguad 

spolu s jeho druhým pokračováním: 

Laser Sguad 2 
Michal Bednár 

VP 
Začínáme (nahoře)... Tohle už jsem někdo 
Viděl.. jo - UFO: Enemy Unkown - Že by to A 
Opajcli od LSO2 (vpravo/? a 

USE 
)) dB 
Et 



Recenze 

Při výrobě 
ilustračních obrázků 
(vyjma herních oby 
bylo použto grafiky Mart 

HI 
MŠÍ 

Laser Sguad 2 
Autor: Julian Gollop 
Producent: Target Games 

HODNOCENÍ: 830 % 
Poznámka: Velmi dobrá hra, která si za- 
slouží výborné hodnocení. 

UAE 
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Recenze 

Až po dlouhých osmi letech jsem si na Spectru zahrál konverzi Coin-Op klasiky: 

After Burner 
Jan Hanousek 

r Burnera 
Spe 

jsem si ím 

Spectrum. Když 

Bravurní otočka... A prásk, prásk, prásk, je po — Hmmm, tady jsem zrovna někoho dostal 
Vás, vy bídáci. Říkal jsem už, že mě ta hra baví? 

m se chodil koukat 
n skvělý automat 

Ti rajeř, kteří do něj pali 

Název: After Burner 
Autor: Activision 
Producent: Sega Enterprises 

HODNOCENÍ: 835 % 
Poznámka: Ještě před pěti lety bych dal 
96 %. V současnosti je After Bumer na 
mě příliš rychlý... (Kec: 

Ano, právě tato sekvence ve mě vzbuzovala opravdovou touhu vlastnit — Letadlová loď - Z té se vydáváte na svou bojovou misi... Všimnělé si 
Afterburner pro Spectrum. „nevtiravé' reklamy firmy Sega přímo pod letadlem. 



Chimera 

Samplová hudba 

1. Tublatanka - Bartko mi 463 
2. Predator - Bartko 424 
3. Era Remix - Karol Jurica 217 

Oficiální výsledky soutěže: 

Sinclair ZX Spectrum Demo compo 
FSRD Demo (Nerad bych se mýlil, ale mám 
dojem, že tohle demo se jmenovalo FRSD, což sy 8M 1. Echologia — o 1009 

2. FSRD - PedPawyTrensot 023 
3. Chimera - Stevo Masvra 203, | "Paéanale Fist Roi Sova Derna. A ron 
4. Relax - Peter Gasparovic 198 ON založené... pozn. JHa) 

Grafika 

1. Monkoy - Jan Simko 726 
2. Turican - Rado Javor 571 
3. Koniec - Tomáš Sipoc 547 
4, Buge - Vlado Jasan 494 

ECHI LOGIR 5. Impuls - Robert Koreň 414 
6. Untitlod - Rene Paulo 385 
7. Wing Commander 2 - Erik Augustin... 337 
8. Mec - Michal Majek. 320 

Echologia 

AY - hudební kompozice 

1. The Bost - Marek Pilát 442 
2. Nothing - Matej Kovalčik 421 
3. Demobit - Noro Grellneth 418 
4. Impaction - Juro Macháč 369 
5. Jusof - Pavel Jurzy Kouski 364 
6. Details - Trensoft 342 
7. Minareton - Lukáš Hladeček 300 
8. Popcorn - Andy Viselka 284 Bugs 

Demománie 

Přestože je to vzhledem k termínu, kdy se akce konala, trochu opožděné, věříme, že vás budou zajímat 
výsledky soutěže 

Turrican 

Demobit 
na vlastní oči 
Aneb několik postřehů z mé 
loňské květnové návštěvy 
Bratislavy... 

Jan Hanousek 

Veobotu 6. května minulého ro- 
ku, někdy kolem dvou hodin v noci 
jsem na nadraž Praha Holečoice na- 
Sedi do rychiku. který mě někdy k rá- 
nu dovezi do Bratislavy, V tamějším 
pekáočku', kde miva meetingy Mečiar, 

se totiž 6. až 7. května konal Demobě: 95, 
Co je to Demobi, a jak dopadla jeho spoctristická 
Část už asi vte, takže se budu věnovat tomu. o čem 
(možná) nevte. Nejprve bych si ve zkratce dovoli 
několk poznámek, které se Spectra ani počačů 
jako takových, moc netýkají 

Bratslavské nácraž je malé. ale hezké moderní 
nádraží, V časné ranní době bylo otevřeno mnoho 
stánků s občerstvením a tiskem. V těch druhých 00 
nacházela spousta českých časopisů (D0Mag niko- 
iw.) MHD — listek na tramvaj stojí pouhých 5 Sk 
MUDr. Leoě Středa se mé rozhodí pronásledovat 

Slovensku - z několika výloh se na mě šklebil 
jeho <pip> obličej s nápisem: Myostimulátor dr 
Leoša Stredu 

Ale teď už k Wlastnímu Demobě. 
Vem hodin, kdy mělo dojt k zahájení, se 

Uvehodu hromady davy ici. Vstupenka se skládala 
Ze zalaminované kartičky a hlasovací diskety, V mist- 
m „bistru Petra stála káva navzdory nápojovému 

lístku (6,-) 9 Sk. Cha cha v automatu na kávu o pár 
metrů dál stál 5,- (a byla lepší.) Zahájení se ne- 
(obešlo bez značných zmatků a zpoždění. Ladění 
Videoprojektoru se provádělo videosignálu ze ZX 
Spectra 128K (autotest!!! Poté následovala pro- 
jekce jakýchsi acrdovych animací provázená tech- 
nokreacemi z mid sekvenceru a PC, kterou se ně- 
kdo snažil přeřvat (úspěšné) pomocí Music or the 
Jited Generation od Prodigy. A v 11:00 došlo 
konečné i na oficiální zahájení., Po polední došlo 
dokonce i na přehlídku sodtéžních přepěvků pro 
Spectrum (jako první ze všech). Také byla soutěž 
VDoomu po stí.. A víc už se sem toho nevejde. 
hmmm... Na Demobšu 95 se mi opravu Ko 
a hlasovací zařízení opravdu fungovalo. 

ne 

AS 

TEZE 
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Freeware 

A je tu znovu váš oblíhený 

Public Domain ZX Magazínu! 

Freew 
Jakub Hynek 

Programy zadarmo 
Když se programátor rozhod- 
ne, že napiše počítačový pro- 
gram, čeká ho velmi složitá 
a namáhavá práce. Mnozí 
Z vás, čtenářů ZX Magazínu, 

dobře věd, o čem mluvim. Ti, kdo si nikdy n 
zkusih napsat ani ten nejjednodušší prográmek 
a nemají tedy hluboké zážitky spojené s jeho 
laděním, mi zkrátka musí věři. Dověst program 
do stavu, kdy nejenže bezchybně funguje, ale je 
navíc tak uživatelsky příjemný, aby jej mohl po- 
užívat i někdo jiný, než sám autor, to vyžaduje 
stovky hodin vyčerpávající duševní práce. Tímto 
způsobem vznikají komerční programy, které 
naleznete v nabídce softwarových firem. Na tyto 
programy se pak vztahuje veškerá autorská 
Ochrana - nesmíte je nelegálně kopirovat, už 
vat nebo dokonce prodávat. 

vý 

Pak je tu ale obsáhlá kategorie programů 
nekomerčních, jejichž cena je ve srovnání s ko- 
merčními produkty zanedbatelná a u nichž jsou 
autorské podminky značně mírnější. Sem patří 
miro jiné kategorie public domain — tento výraz 
již znáte z oblíbených kompletů, které vycházely 
Ve starém ZX Magazínu. A právě jejich oblibe- 
nost přivedla nového vydavatele ZXM na my- 
Šlenku v této tradici pokračovat. Změna názvu 
na Freeware ZX Magazínu není ale jen kosme- 
fickou úpravou, jak by se snad mohlo zdát. Mezi 
Programy public domain a freeware je totiž určí- 
tá odlišnost, kterou se nyní pokusím vyjasnit 

Shareware 
Začněme ale nejprve odjinud. Shareware je 

kategorie programů, která má z hlediska podmí- 
nek pro jejích šíření a použivání nejbiže ke ko- 
merčnímu softwaru. Obvyklé podminky autora. 
jsou následující: program ize volně šíří a vlastnit 
jeho kopii, pokud je ale chce držitel soustavně 
uživa, je povinen zaplatit autorovi urětý regis- 
trační poplatek. Autoři většinou přesně uvádějí, 
jak dlouho (týden, čtrnáct dní apod) lze pro- 
Gram použivat na zkoušku" tedy zdarma. Zdů- 
Tazňuj, že zaplacení požadovaného poplatku je 
povinností uživatele - pokud ji nesplní, používá 
program nelegálně. Přiznejme si však, že autor 
sharewaru většinou nemá prostředky, jak ako- 
vé uživatele vyhledávat či postihovat jde tedy 
© počínání viceméně beztrestné. Autoři proto 
často postupují tak. že základní verze programu 
je poněkud chudší, mnohcy spíše jako jakási 
demoverze, a finální produkt se všemi funkcemi 
obdrží uživatel až po zaplacení poplatku. O sha- 
rewaru by se toho dalo napsat ještě více, ale na 
Spectru ho přiiš neudt, přejděme tedy dále. 

Public domain 
Je-i kategorie shareware ve volně šiřitelných 

programech ta nejpřísnější je public domain 
Naopak tou skutečně nejvolnější. Autor, který 
své dilo prohlásí za public domain, se tak vlast- 
ně vzdává většiny svých autorských práv. Dilo je 
v každém případě možno volně šířit a užívat, a to 
bez povinnosti platit autorovi jakýkoliv poplatek. 
Navic je obvykle umožněno program prohlížet, 

upravovat a případně použivat jeho jednotivé 
části. Autor, kterému na jeho díle záleží trochu 
Vice, proto obvykle voli i lepší zajištění, které po- 
skytuje například kategorie treeware. 

Freeware 
Tato kategorie lži někde mezi výše jmeno- 

vanými. Každopádně plat, že autor je jediný, 
kdo určuje podmínky pro šíření a užívání díla. 
Podle míry, jakou autor zvolí je pak program 
zařazen buď do kategorie shareware nebo free- 
Ware. Aby byl free“, musi být povoleno jeho 
ření a uživání zdarma (rozdil proti sharewaru). 

Dále se již mohou konkrétní ustanovení lišit 
Autor obvykle zakazuje pozměňování programu 
a často přesně specifikuje části které musí 
kopie obsahovat. Program totiž může sestávat 
zvíce souborů, dále je obvyklý alespoň základní 
návod. jeden soubor bývá standardně věnován 
právě licenčním podmínkám. Ty je dobré dodr- 
Žovat, protože součástí podrnínek může být na- 
příklad formulace „porušením některé z uvede- 
ných podmínek ztrácí program status freeware" 
Pokud tedy uživatel některé autorovo ustanove- 
ni nedodrží riskuje, že k němu bude přistupo- 
váno jako k jakémukoli jinému narušiteli autor 
ského práva 

Daiší z obvyklých podmínek je šíření progra- 
mu zásadně zdarma. Zatímco tedy public do- 
main (pokud není uvedeno jinak) může kdokoliv 
prodávat (i když, kdo by to koupil). u freewaru je 
Prodej zakázán - většinou s výjimkou tzv. „mani 
Pulačních poplatků“, jejichž výše sice nebývá 
Přímo omezena, při připadném sporu by ji ale 
Provinilec musel obhajovat. 

Podmínky Freeware ZX 
Magazínu 

Když jsme se tedy obecně podívali na kate- 
gorie volně šiřitelných programů, obrafme nyní 
Pozornost k samotnému Freewaru ZXM. U něj 
jsou licenční podmínky následující 

1) Volné šíření - kdokoliv může program I- 
bovolným způsobem šířit, podmínkou je, že se 
mus jednat o původní podobu programu. Šíře- 
ni pozměněných verzí není dovoleno. Tato pod 
minka je významná pro ochranu práv autora. 
Pokud by totiž explicitně povolil upravování díla, 
mohlo by se stát, že někdo jeho program mírně 
předělá a jméno autora přepiše 

2) Šíření zdarma - programy z kompletů ne- 
ní dovoleno prodávat, cena kompletu tedy zahr- 
nuje jen cenu diskety a dalších nezbytných ná- 
kladů - proto může byt relativně nízká. 

3) Programy je možno (stejně jako kterékoliv 
jiné) upravovat pro svou potřebu. v případě 
Šíření takové verze by mohl nastat rozpor s bo- 
dem 1). 

4) Autorské právo náleži autorovi programu, 
který se ho nevzdává. Má tedy možnost kon- 
trolovat dodržování stanovených podminek 

5) Autor neposkytuje na dilo žádné záruky 
a nenese odpovědnost za škody, programem 
případně způsobené. Tato podminka je obvyklá 
Spiše na šestnáctibtových počítačích, kde havá- 

„jenom se jmenuje trochu jinak... 

inu 
rie jednoho programu může poškodit i data na 
celém harddisku. 

Freeware ZXM +1 
o obecném úvodu. který si už v dalších po- 

kračováních odpustíme, se nyní dostáváme k sa- 
motnému popisu kompletů freewaru. 

Freeware ZXM 41 obsahuje hry Pekleso, 
Gambler a Poklady, dále hratelnou demoverzi 
nové hry Faling Down, hudební demo Metal 
Massacre a demoverzi užitkového programu 
Oradot. Ke spouštění jednotlivých programů nar 
jdete na disku volnou verzi programu Booter. 

Booter 
Ovládání programu Booter je velmi intuitivní 

(recenzi programu si můžete přečíst v tomto 
čísle), na většinu jeho funkcí byste tedy měli za 
chvili přijt sami. Pro začátek vám stačí vědět, že 
Booter se ovládá klávesami O. A, O. P (pohyb 
šipky) a M, N nebo SPACE (aktivace). Ovládání 
můžete změnít pomocí ikonek v pravé části 
obrazovky - dvouklik na ikonku klávesnice 
umožňuje předeinovat ovládací klávesy, kliknu- 
tina joystick nebo myš přepne na tento ovla 
dač, Předtím je dobré otevřít port v disketové 
jednotce = klikněte na nápis Booter a v menu 
aktivujte Otevři port 

Po nakliknutí (označení) programu se vám 
V dolním okně vypíšou informace o něm (ze je 
posouvat kliknutím na šipky). Označený pro- 
gram sputíte klikem na tlačítko „Run“, lze použit 
i dvouklik na název programu 

Na disketě je uložen readme text, který se 
zobrazí po kliknutí na tlačítko ji. Kliknete-li poté 
na toto tlačítko znovu, dostanete se do módu 
interaktivní pomoci, v němž můžete prozkoumat 
další možnosti Booteru. 

Pekleso 
Jak už částečně napovidá název programu, 

jedná se o oblíbenou hru Pexeso. Je určena pro 
jednoho až čtyři hráče a lze ji ovládat klávesnicí 
a kempston nebo sinclair joystickem. 

V úvodním menu si zvolte ovládání a volbou 
4 též počet hráčů a jejich jména. Při ovládání 
klávesnicí se používají tačitka 5, 6, 7, 8 (pohyb 
kurzoru) a 0 (aktivace). 



Hru spustite klávesou 5 a po zamíchání 
karet již hrajete normální pexeso. Počítač vám 
ohlašuje jméno hráče, který má právě hrát 
a rovněž sečitá dosažené body. 

Gambler 
Simulátor hracího automatu. Jeho výhodou 

Je. že do něj nemusite házet žádné penize. Zá 
Vislé hráče (gamblery) taková hra samozřejmě 
nemůže uspokojí, vás třeba alespoň na chvili 
pobaví. Ovládá se jednoduše - stiskem jakéko- 
liv klávesy zastavte buben, který se právě točí 
(jsou celkem tři. Účelem je ziskat alespoň dva, 
lépe tř stejné obrázky. Když se vám to podaři 
ziskáte body a další pokusy navic. Obrázek BO. 
NUS má speciální hodnotu! 

Poklady 
Další hra pro více hráčů (hrát může i jeden, 

ale porazit sám sebe, to není taková výhra) Úko 
lem každého hráče je naji v hracím poli co nej- 
Vice pokladů Pole má rozměr 10x10 karet - těch 
je celkem šest druhů. 

Poklad - to je to, co hledáte 
Kostka - hažete ještě jednou 
Trojzubec - můžete se přesunout na 
kterékoliv misto na hracím poli 
Ryby - nic zvláštního se nestane 
Netvor - hráč stojí jedno kolo 
Výbuch — hráč stoji tř kola 

V hlavním menu si opět můžete zvot ovládá: 
ni a zadat jména hráčů. Samotná hra pak probí 
há tak, že počítač vypíše jméno hráče, který si 
hodí kostkou (zastavuje se aktivační klávesou) 
a následně se může přesunout o tolik poli, kolik 
hodil. Poslední pole se odkryje, dozvíte se, co 
jste našli a hraje další hráč. 

Falling Down - hratelné demo 
Falling Down je nová akčně-ogická hra z na- 

bícky firmy J.H.C.S. Svým provedením se podo- 
bá starším hrám jako Boulder Dash a podob 
ným. je ale perfektně zpracována a přináší mno- 
ho nových prvků. Vy máte možnost prozkoumal 
jeji demoverzi a vše si vyzkoušet 

Po nahrání programu si nejprve zvolíte ovlá: 
dací klávesy (směry a fie). V hlavním menu si 
můžete navolit hru jednoho nebo dvou hráčů, 
jejích ovládání a zvuky ve hře. Volbou GO se 
přesunete do výběru levelu. 

Plná verze hry umožňuje přihrávat levely (her 
n úrovně) z kazety nebo diskety, demoverze již 

obsahuje dva jednodušší levely, další lze zkus- 
mo vytvořit. Po zvolení některé pozice (pro začá. 
tek s názvem levelu) můžete spustit hru nápisem 
PLAY. Postava hráče (nebo dvou) se ovládá na: 
staveným ovládáním, Vaším úkolem je posbírat 
všechny diamanty a potom vstoupit do blikající 
ho domku (po ukončení stiskněte BREAK). 

S levelem Učitel budete mít možná trochu 
problémy - nejprve seberte minu, stiskem fire ji 
položte k cihlové zdi a honem utečte. V další 
mistnosti se musíte dostat ke klíčům vpravo na- 
hoře. Pokud se vám to podaří, je další cesta re- 
lativně klidná (chce to jen opatrnost). Až dorazí. 
te do mistnosti s nevidítelnými zdmi a nebudete 
vědět jak dál, prohlédněte si předchozí místnost 
- zdi jsou postaveny zcela stejně. 

Chceteli vyzkoušet leveteditor, zvolte v sez 
amu úrovní jednu z volných pozic a poté EDIT. 
Velikost levelu je v plné verzi 62+46 poli, v de- 
moverzi je omezena na 30+20 poli. Po ploše se 
pohybujete navoleným ovládáním (Player 1), 
Stiskem aktivace umístíte nastavený prvek - ten 
se mění klávesarni 9 a 0. Plochu vyplníte stiskem 
„F', Klávesou ENTER se dostanete do další 
Část ecitace, kde můžete nastavit jméno levelu, 
heslo, ., hodnotu diamantů. Po stisku BREAK 
pak ještě zvolíte, co zbyde ze zabitých nestvůr 

Nevyčitejte tomuto návodu neúplnost, vzhle- 
dem k rozsahu prostě lepši být nemůže - manu- 
úl ke hře Faling Down má deset stran a najdete 
V něm vše potřebné. 

Metal Massacre - první heavymeta- 
lové demo na Spectru 

Toto hudební demo má celkem tři dohrávací 
částí a obsahuje spoustu heavymetalové hudby 
pro AY. V druhé části dema, kde jsou tři skladby 
ze Sample Trackeru, lze dokonce zvolit jako vý- 
stup i beeper Spectra. Jinak zde samozřejmě 
naleznete i spoustu rolujících textů a několik 
obrázků. Jste- vymetalu nebo 
Vás prostě jen zajímají všechna nová dema, má: 
te se na co těšit 

Oradot 2 - demoverze 
Program Oradot slouží k třídění souborů na 

disketách M-DOSu. Tento systém totiž neumož 
Řuje výpis abecedně seřazeného adresáře, tak- 
že udržet přehled na disketách je značně obtiž- 
né. Recenzi první verze Oradotu si můžete pře- 
čist v ZX Magazínu 1/95, program Oradot 2 při 
náší proti starší verzi některá nová vylepšení. 

Dernoverze vám umožní vyzkoušet si všech. 
ny funkce programu. výsledek třídění ovšem 
pochopitelné neukládá na disketu. K ovládání 
Šipky můžete použit klávesnici, joystick nebo 
Amiga myš. Na ovládacím panelu programu sí 
snadno vyberete mechaniku, s níž se bude pra- 
ovat (A: nebo B:) a kliknutím na horní tlačitko 
můžete vypsat její adresář. Chcete-li vyzkoušet, 
jak by vypadal po setřidění, zvolte tlačítko Nová 
disketa a nastavte mód třídění (tlačitka Setřídit, 
Připony, Smazané - pro začátek je ani neměň 
te, později můžete vyzkoušet různé kombinace). 
Třídění spustíte tlačtkem Proveď, po chvili se 

Freeware 

Vám ukáže setřiděný adresář. Plná verze progra- 
mu byho navic uložila i na disketu, takže vaše 
Práce s disketami by se značně zpříjemnila. 

Freeware ZXM +2 
Tento komplet má podtitul „Pouze pro do- 

spělé". Obsahuje pět zajímavých her s erotickým 
námětem. Pozor - pokud chcete tento komplet 
objednat, nezapomeňte v objednávce uvést ce- 
lé svoje rodné číslo, protože ho ze prodávat jen 
osobám nad 18 let 

Erotika 1 
Tato hra vám pomůže procvičit svou pamět. 

Sabina, vaše protihráčka, vám vždy předloží řa- 
du deseti čísel, která si musite přesně zapama- 
tovat. Pak se na jedno z nich zeptá a když ho 
Víte, máte šanci vyhrát 

Hra je poměrně obtížná, protože na zapama: 
tování čísel nemáte moc času. Má však vynika- 
jící grafiku, takže to stojí za trochu námahy, co 
říkáte? 

Erotika 2 
Nárnětemm hry je klasické hádání čísel. Divka 

si mysli číslo od nuly do devatenácti, které musi. 
te uhodnout na čtyři pokusy. Pokud se vám po- 
daří překonat první soupeřku, je zde ještě jedna. 
ta ale poskytuje jenom tři pokusy na každé číslo, 

Jako v předchozí hře je i zde pěkná grafika. 
která vám zcela vynahradí poněkud jednoduchý 
námět samotné hry. 

21 erotic 
Zde mají šanci dobří hráči karetní hry „Oko“, 

Hra se ovládá klávesami O, A. O, P a SPACE ne- 
bo kempstonem. Svou sázku nastavíte pomocí 
O A, odpověď na dotaz „Další kartu? pomoci 
kláves O a P. Na začátku máte 10000, sázet 
můžete po tisícovkách. Choste-li vyhrát velmí 
rychle a riskování vám nevadi, můžete zkusit 
vsadit všechno najednou. 

Cílem v každém kole (pro ty, co neznají 
+Oko“) je dosáhnout součtu 21 nebo menšího. 
Vyhrává ten, kdo se tomuto čistu více přibiží 
* pokud ale „přestřeite“, prohráváte kolo! 

Kostky strip 
Jednoduchá hra v kostky, v níž vyhrává ten, 

kdo hodil vyšší číslo. Nejprve házi Eva, potom vy. 
Stav na vaší kostce se mění po dobu, kdy držite 
stisknutou nějakou klávesu. KGyŽ ji pustíte, kost 
ky se porovnají a výherce si připočte bod. S kaž 
dým vaším bodem zmizí proužek z obrázku, 
s každým, který ztratíte, proužek opět přibyde. 

Počty strip 
Program, který přezkouší vaše počtářské 

schopnosti. Na obrazovce se objevují příklady 
(sčítání, odčítání, násobení nebo děloní) a vaším 
úkolem je určit výsledek, Pokud se vám to pove- 
de, nakreslí se kousek obrázku. Chcete- dosá 
hnout konečného cile, nesmite se ale v počitání 
ani jednou splést. 
Jak sehnat komplety 
Freeware ZX Magazinu 

Komplety Freeware ZXM připravuje pro Čte- 
náře ZX Magazinu (a nejen pro ně) firma JHCS. 
která také zajišťuje jejich cistnbuci. Na komplety 
Se ledy můžete informovat u svého místního pro- 
dejce softwaru, pokud je tam neseženete, napiš 
te si přímo na adresu Jan Hanousek Computer 
Software, Lázeňská 6, 118 00 Praha 1. Cena 
jednoho kompletu je 60 Kč, k dispozici jsou ver- 
ze D40 a D80. Ke každé objednávce se zvlášť 
účtuje balné 5 Kč a poštovné 26 Kč, informujte 
se tedy raději nejprve na kompletní nabídku fir 
my. U objednávky Freewaru číslo 2 nezapomeň, 
1e uvást rodné čislo. . 

TUZE 
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Návody 

Nedávno jste se na stránkách ZX Magazínu mohli setkat s hrou Stormlord. Deliverance je jeho mnohem 

lepší pokračování. 0 co to tedy jde? 

Deliverance 
P. Černohous 

Legenda o Pánovi Hromů 



2. level — tajuplná říše pod 
kořeny stromů 

Návody 

něení přiště 

CHITE2 
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Návody 

Hru v roku 1988 priniesla na trh firma OCEAN, Jedná sa o akčnů hru, ktorá bola spracovaná podla filmu. 

Rambo 3 
Peter Gašparovič 

p 
Š 
ě 

8 
š 
k 
s 
R Ň 

S menami a 
Vhrách ako s 

ne prepracovaný 
vný hral 

1. TLACITKA 
SINCLAIR 1 
KEMPSTON 

SOR 

- prepne zbraň 
- posunie predmet v okne 
- zoberie predmet na ktorom stojíte 

použije predmet, ktorý je v strede 
INTER - zobrazí tabulku predmetov, ktoré 

máte u seba ety a vyslob 
T pause nia. P 

je prihrávaných ajrýchlejšíe ziska 
azený pohla- 1. na dvere bolo pripojené vysoké napátie. re na mi 

simrtvy u 

mrxer 
PART ONE 

2. spadol si do hlbokého prepadliska a zožral fa 
jedovatý hmyz 

3. stupil sí do mi 
Zbrane: | luk, revolver, samopal, explozivny šip 

Predmety: intra-detektor, infra-batéria, lekárnič- 
ka. tmič výstrelov, biely kfůč, tmavý 
krúč, uniforma, minohfadačka, baté“ 
la do minohfadačky, baterka, 

ranná rukavica, strelivo 

1.level- zpočátku si vás hlídky nijak zvlášť nevšímají, stačí jen trochu 2. level- už vás objevili a hrnou se ze všech stran! 
obratnost. 

24 



iávody 

len o vlások. Ak hru úspečne uk zob 
PART TWO sa nasledujúce hlásení 

Začínate v „px jenskéj techníky. Je tu 
odsta obrnených trans- Výbome Johne! 
porté ha dielje —— Podarilo sa ti ukončit svoju úlohu! 
takisto rozložený prib razovkách. — Si naozajstný super hrdina 

Teraz u do minohladačky a za- Vlejto časti móžete použivať všetky zbrane, kto 
pojte ju. P dete po dvore potulovať ré ste našli v prvéj časti. Vašo u je nájsí Na záver vám želám h 

. 8 ukrytýci i, aktivovaf rozbuš- — zážitkov s vynikajů 
ky a čo najrýchlejšíe odletief na pripravenom PS. Určite si ju zo: = 

měžete takto vprvej 
eny WELL DONE JOHN 

leteť Nálože sů dobre vyotelné (oikaů). Ako- MMMOMISSNMNSNSNN MTR SSTI 

PART THREE 

Andrew Deakin 
Ivan Horn 
Jonathan Dunn 

Producent: Ocean 

Poznámka redakce: Popisována je 
„ceska“ verze hry, kýmsi pirátsky přelo- 
žená. Původní anglické výrazy (pokud 
máte originální verzi) ale jistě snadno 

pochopite - spousta dobře vyzbrojených pěšáků, tanky a na- 
konec i vrtulníky 

PO opic. 
= zu 
AHELOOAA 
VFÍHOnBYZISK Z 

and Jiří Kadlec — 
v v průběhu 

u (pok 1sso 
nějaké akcie) m 

jaru CBLIKC E 5 ce se vám objevilo 500 000 
reetEn 
V.HaNOUrEK 

a znovu vložte che udete mít dosta- — kochejte pohledem na svůj nep k tek peněz na to, aby šně završil majetek. “ 
Zvolte tedy 
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sa 

Seriál 

Tak jsem tady zase a to už se třetím dílem. Ani jsem nemohl uvěřit, že toho tolik napíšu. Doufám, že jste 

se ještě nezačali u tohoto seriálu nudit. Dáme se tedy do práce. 

EP7I 
Petr Žabenský 

V druhém dílu našeho seriálu jsme si začali 
blíže popisovat modul BDOS a dnes vtom bu- 
deme pokračovat. 

Systém ovládání souborů 
Jedna z hlavních funkci BDOSu je zajištění 

logické organizace dat na diskových zařízeních, 
Nyní si popíšeme vztah mezi logickou organiza- 
cí (soubory, věty) a fyzickou organizací (stopy, 
sektory) takovéhoto zařízení. 

Logická organizace souborů 
Systém CP/M je schopen ovládat až 16 dis- 

kových jednotek. V každé diskové jednotce 
může být umístěno médium, které je rozděleno 
do celků, nazývaných soubory. Soubory jsou 
dentfikovány jménem. Lze je vytvářet, rušit, v. 
hledávat podle identfikace, zapisovat do nich 
nebo z ních číst. Každý soubor se skládá z log 
ických vět pevné délky 128 bytů, které předsta 
vuji základní jednotku při čtení a zápisu. Logic 
ké věty souboru jsou určeny pořadovým číslem, 
nazývaným číslo věty. K větám ize přistupovat 
buď sekvenčně, nebo přímým přístupem podle 
čísla věty. Maximální teoretická velikost souboru 
je 65536 vět (tedy 65535128 = 8 MB). Soubor 
uložený na médiu je identfikován trojici 

iednotka-iméno typ] 
jednotka - označení diskové jednotky (písmena 
AažP), kde je uložen soubor 
jméno - jméno souboru (max. 8 znaků) 
typ - typ souboru (max. 3 znaky) 

Fyzická struktura vnějších 
médií 

Data na vnějších médiích jsou zapisována 
do sektorů pevné délky. Sektory jsou členěny 
do stop. přičemž všechny stopy mají stejný po- 
čet sektorů. Stopy se číslují od nuly do hodnoty 
počtu stop minus jedna a sektory se čislují od 
1 do počet sektorů na stopu. Informace potřeb- 
né k transformaci mezi logickou a fyzickou 
strukturou jsou rovněž uloženy na médiu ve for 
mě adresáře. Transformace mezi logickou a fy- 
zickou organizací probíhá ve dvou krocích, přes 
tzv. logickou diskovou jednotku. V hlavičce ou- 
boru (v adresáři) je popsáno umístění dat v rám- 
Ci logické jednotky. Logická jednotka je potom 
mapována na jednotku fyzickou. Logická disko- 
vá jednotka je tvořena logickými větami pevné 
délky 128 bytů. Logické věty jsou rozděleny do 
tav.alokačních bloků, alokační blok je nejmenší 
záznamová jednotka na médiu. Její velikost je 
Vždy násobek 128. V systémech Betadisk, Dis- 
(iple, Didaktik ata. je nejmenší záznamová jed- 
notka sektor, zde je to alokační blok. Znamená 
to,že pokud máte soubor o velikost I byte, za- 
bere celý jeden alokační blok (může to být třeba 
2x8) 

Adresář disku 
Diskové médium je rozděleno na tři části 

Systémová oblast (zde uložen systém), adresá- 

řová oblast (zde uložen adresář) a datová oblast 
(zde jsou konkrétní data). Alokační bloky datové 
oblasti obsahují datové věty jenotivých soubo- 
rů, Alokační bloky adresáře jsou bloky s nejniž 
šími čísly. Alokační bloky začínají až od adresá- 
ové oblasti (alokační blok s číslem O je první 
adresářový blok). Alokačních bloků adresáře 
může být maximálně 16 (0- 15). 

Každá věta adresáře obsahuje čtyři položky 
adresáře. které mají délku 32 bytů. Umístění po- 
ložky v rámci logické věty (0, 1. 2, 3) se nazývá 
adresářový kód. Položka adresáře popisuje je- 
den soubor nebo jeho část. Zajišťuje tedy vazbu 
mezi jménem souboru a fyzickým uložením jeho 
obsahu, případně jeho části 

jméno souboru 

čísla alokač. 

bloků 
LE L EI 11 

obr. 1 Struktura adresářové položky 

USER - čislo uživatele, kterému soubor patří 
Povolená hodnota je 0-15. Pokud je zde hodno- 
ta ESH, je položka označena jako prázdná. 
Jméno souboru+typ - identifikace souboru 
Znaky jsou v sedmibitovém kódu. Pokud má 
jméno měně než 8 znaků, je dopinéno mezera- 
mi. V nejvyšších btech jména jsou uloženy atri- 
buty souboru, 
EX - čislo rozšíření. Jedna položka adresáře 
může popsat soubor omezené velikosti. Pokud 
ie soubor větší, než je jedna položka schopna 
popsat, musi být rozdělen do vice položek (roz- 
Šířenů, které musi ji v určitém pořadí. 
S1 - rezervováno 
S2 - vyšší bity čisla rozšíření 
RC - počet vět délky 128 bytů, využitých v po- 
sledním alokačním bloku popisovaném touto 
položkou. Všechny předchozí bloky jsou vyplně- 
ny úplně. Je-li menší než 128, předpokládá se, 
že se jedná o poslední rozšíření souboru 
Čísla alokačních bloků - čísla lokač. bloků, 
(ve kterých je uložen soubor. Pokud je počet alo- 
kačnich bloků menší nebo roven 256, je možno 
jednotivé alokační bloky adresovat jedním byte. 
Pokud je větší než 256, je pro adresu alokační- 
ho bloku nutno použit dvě slabiky. V jedné po- 
ložce je uloženo 18 nebo 8 adres alokačních 
bloků. Tato skupina tvoří jedno rozšíření. 

Přenos dat z/do souboru probíhá po větách, 

+ 

stem 
6 + 

treti 

ale misto na disku se souboru přiděluje po alo- 
kačních blocich. 

Správa alokačních bloků 
Z uvedené struktury logického disku je patr. 

né, že každý alokační blok je buď přidělen něja 
kému souboru, nebo je volný (není uveden 
V žádné položce adresáře). Přehled o volných 
alokačních blocích si systém udržuje pomocí bi- 
tové mapy alokačních bloků. Tato bitová mapa 
není uložena na disku, ale systém sí ji vytváří 
V pamět. Při prvni operaci s adresářem diskové 
jednotky je vytvořena bitová mapa. Jak je viděl 
systém CP/M nevyužívá FAT tabulky jako jiné 
systémy, Všechny informace jsou uloženy 
Vadresáři 
Mapování logického disku na 
fyzický Této kapitole se budere věnovat až při po- 
pisu modulu BIOS, 

ící blok souboru lí 
a adresářový kód 

Skoro všechny funkce pro prácí se soubo- 
rem potřebují blok parametrů, který obsahuje 
všechny informace k práci se souborem. Tento 
blok se nazývá FCB (File Control Block). Hlav- 
ním důvodem zavedení FCB je urychlení přístu: 
pu k obsahu souboru. 

Obr. 2 Struktura FCB 

DRIVE - číslo diskové jednotky další údaje jsou 
stejné jako v adresářové položce 
CR - čislo aktuální věty v alokačním bloku 
RN - čislo věty při přímém přístupu 
RND - rezervováno pro systém 

Služby pro práci s diskovými 
jednotkami 

Služba 13: inicializace diskového systému 
VSTUP: C - 13 
- tato služba uvádí diskový systém do počáteč- 
ního stavu 



Služba 14: nastavení aktuální diskové jed 
notky 
VSTUP: C - 14, E - čislo jednotky 
= nastaví aktuální diskovou jednotku (0=A, 121 

„ 154P) 

Služba 25: dodání čisla aktuální mechaniky 
VSTUP: C - 25, 
VÝSTUP: A - číslo aktuální mechaniky 
= opak služby 14 

Služba 27: dodání adresy bitové mapy alo- 
kačních bloků aktuální jednotky 
VSTUP: C - 27 
VÝSTUP: HL — adresa bitové mapy 
- vrací v HL adresu bitové mapy 

Služba 37: inicializace vybraných diskových 
jednotek 
VSTUP: C - 37, DE - bítová mapa inicialižova- 

ných jednotek 
VÝSTUP: A - O 
- inicializuje vybraných diskových jednotek za- 
daných ve formě bitové mapy v DE. Bit O VE po- 
pisuje jednotku A, bit 7 v D popisuje jednotku P. 
Jednička v příslušném bitu znamená, že daná 
jednotka bude inicializována. 

Služba 24: dodání vektoru aktivních 
diskových jednotek 
VSTUP: C - 24 
VÝSTUP: HL — vektor aktivních jednotek 
- dodá vektor aktivních diskových jednotek 
VHL. 0. bit v L odpovídá A, 7. bit v H odpovídá 
P. Aktivní jsou označeny jedničkou. 

Služba 28: zákaz zápisu na aktuální disk 
VSTUP: C - 28 
= při pokusu o zápis na diskovou jednotku, na 

kterou byl zápis službou 28 zakázán, vyvolá hlá- 
šení BDOS Error on d: R/O. 

Služba 29: dodání vektoru diskových jed- 
notek se zákazem zápisu 
VSTUP: C - 29 
VÝSTUP: HL - vektor diskových jednotek se zá- 
kazem zápisu 

= vrací v HL bitový vektor diskových jednotek, na 
které je zakázaný zápis. O. bit v L odpovídá jed- 
notce A, 7. bitvH jednotce P. 

Služba 31: dodání adres tabulky DPB 
VSTUP: C-31 
VÝSTUP: HL - adresa tabulky DPB 
= vrátí adresu uložení tabulky DPB, ve které 
jsouuloženy informace o aktuální diskové jec- 
notce 

Služby pro práci se soubory 
Služba 15: otevření souboru 
VSTUP: C - 15, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - adresářový kód 255, pokud ne- 
existuje 
= služba aktivuje řídicí blok souboru, pokud 
soubor existuje v adresáři příslušné diskové 
jednotky 

Služba 16: uzavření souboru 
VSTUP: C - 16, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - adresářový kód 
- informace, udržované ve FCB v operační pa- 
měti, nejsou průběžně zapisovány na disk při 
změnách v souboru. Při ukončení práce se sou- 
borem je však nutno provést aktualizaci intorma- 
ce v adresář diskového média. Tato akce se na- 
Zývá uzavření souboru. 

Služba 17: vyhledání souboru 
VSTUP: C - 17, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - adresářový kód 255, pokud ne- 
existuje 
= zajišťuje vyhledání prvního výskytu souboru, 

jehož identifikace je zadána v FCB. Pokud není 
nalezen, vrátí v A hodnotu 256, 

Služba 18: vyhledání dalšího výskytu sou- 
boru : 
VSTUP: C - 18 
VÝSTUP: A - adresářový kód 255, pokud ne- 
existuje 
- doplňuje službu 17 a vyhledává další výskyt 
souboru srovnatelný s identifikaci v řídicím bloku 

Služba 22: vytvoření souboru 
VSTUP: C - 22, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - adresářový kód 255, pokud je 

adresář plný 
- zajišťuje vytvoření souboru podle specifikace 
ve FCB. Pokud nelze vytvořit, vrací VA 255. 
Systém nekontroluje, nevytvář-i se soubor, kte- 
vý již v adresář existuje. 

Služba 19: zrušení souboru 
VSTUP: C - 19, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - adresářový kód 255, pokud ne- 
existuje 
= umožňuje zrušení souboru. Pokud nejde zru- 
ši, vrátí VA 255 

Služba 23: přejmenování souboru 
VSTUP: C - 23, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - adresářový kód 255, pokud ne- 
existuje 
- změní identifikaci souboru. Přejmenuje soubor, 

jehož původní jméno a typ je uvedeno v FCB. 
Nové jméno a typ souboru je uvedeno ve stej- 
ném FCB, ale v pozicích 17 až 27. Nenii sou- 
bor nalezen, vrátí vA 255. Systém nekontroluje, 
zda-li již soubor s takovým jménem na diskovém 
médiu neexistuje. Přejmenovat nejde soubory 
s atributem R/O (read only. 

Služba 26: nastavení adresy DMA 
VSTUP: C - 26, DE — adresa zóny DMA 
= nastavení adresy vyrovnávací paměti délky 
128 bytů 

Služba 20: sekvenční čtení věty 
VSTUP: C - 20, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - 0, jestíže čtení proběhlo v pořád- 
ku nebo 0, pokud došlo k chybě 

- přečte následující větu souboru do vyrovnáva- 
i paměti, dle aktuální pozice v souboru. Aktuál- 
ni pozice je určena aktuálním rozšířením (polož- 
ka EX ve FCB) a číslem věty v aktuálním rozšíře- 
ni (položka CR ve FCB). 

Služba 21: sekvenční zápis věty 
VSTUP: C - 21, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - O úspěšný zápis, nebo O chyba 
při zápisu (plný disk nebo adresář) 

- zapiše větu do souboru z vyrovnávací paměti 
a posune se na další větu. Pokud byla zapsána 

poslední věta rozšířeni, je toto rozšíření uloženo 
Na disk a je vytvořeno nové rozšíření. Aktuální 
Pozice je určena stejně. jako u služby 20. 

Služba 36: výpočet čísla věty pro přímý 
přístup 
VSTUP: C - 36, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: položka RND v FCB 
- tato služba vypočte podle EX a CR pořadové 

číslo věty v souboru pro přímý přístup 

Služba 33: čtení věty s přímým přístupem 
VSTUP: C - 33, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - návratový kód (O - úspěšná opera- 
ce, 1 - čtení nezapsané věty, 3 — nelze uzavřt 

aktuální rozšířeni, 4 - čtení z nezapsaného roz- 
šíření, 6 - příkš velké číslo věty) 

- přečte větu ze souboru, která má pořadové 
čislo vRND 

Služba 34: zápis s přímým přístupem 
VSTUP: C - 34, DE - adresa FCB 

Seri 

VÝSTUP: A - návratový kód (O — úspěšná oper- 
ace, 3 - nelze uzavřít aktuální rozšíření, 5 - pře- 
plnění adresáře, 6 - přiíš velké čislo věty) 

- zapíše logickou větu do souboru, která má 
pořadové čislo v RND 

Služba 40: zápis věty s přímým přístupem 
8 doplněním nul 
VSTUP: C - 40, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - návratový kód (stejné, jako u služ- 
by34) 
- stejné, jako u služby 34, s tím rozdilem, že při 
zápisu první věty do alokačního bloku jsou auto- 

ho bloku vyplněné nulamní 

Služba 35: výpočet velikosti souboru 
VSTUP: C - 35, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: položka RND ve FCB obsahuje velí- 
kost souboru ve větách 

- vypočte velikost souboru v logických větách 

Služba 30: nastavení atributů souboru 
VSTUP: C - 30, DE - adresa FCB 
VÝSTUP: A - adresářový kód 255, pokud ne- 
existuje 
= nastaví atributy souboru. Protože jméno a typ 

souboru jsou v sedmibitovém kódu, jsou atributy 
uloženy v osmém bitu typu souboru. 
příznak — atribut 
typ1=1 — R/O (Read Only zákaz zápisu 
typ1=0 - R/W (Read/Wiite) soubor ze rušit 
a přepisovat 
1yp2=1 - SYS (SYStem) soubor se nevypisuje 

příkazem DIR 
typ2=0 - DIR (DiRectory) soubor se vypisuje 
příkazem DIR 
typ3=1 — archivní bit - do souboru se zapísovalo 
typ3=0 - archivní bít - soubor nebyl modifikován 
od posledního nulování archivního bítu 

Služba 32: nastavení/dodání čísla aktuál- 
ního uživatele 
VSTUP: C - 32, E - 255 nebo číslo uživatele 
VÝSTUP: A - číslo uživatele, jinak výstup není 
definován 
= ovládá nastavení, příp. zjistí číslo aktuálního 
uživatele 

Tak to by byl velmi jednoduchý (a strohý) 
popis modulu BDOS. Samozřejmě je toho ještě 
Více, ale to by bylo na dlouho. A co nás čeká 
příště? Ještě nám zůstává SPA, TPA a BIOS 
(ten je na tom všem snad nejzajímavější). 
A abych vás už moc nenapínal, ak vám prozra- 
dím, že se budeme zabývat aplikaci systému 
CPI! ZXS ve verzi pana Lamače 
s připojeným řadičem pružných disků od firmy 
DIDAKTIK SKALICA - ano, naše známá D 40/80, 
Ale to až příště. “ 

(pokračování přiště) 

Jan Hanousek 
Computer 
(o Sa r bec 

Lázeňská 6, 118 00 Praha 1 

BOOTER 
(komtoctm úkony zavad bo jedno Disk 4080 opak 
-konečně absolutní komor pí spouštění programů 
= dokonalé grafické prostředí 

= k ovládání stačí intuice 
(- možnost práce « myší A-Mose 
plná podpora češtiny 

= neodmnlitekné ikonky 
Cena 99 Kč za plnou verzi Booteru včetně 
utilit pro vytváření aplikací je garantována 
do konce května 1996. 
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Hardware 

Jak už napovídá název tohoto článku, budeme se zabývat pamětí našeho Speccy. A vrátíme se o něco 
zpět, do doby, kdy bylo přímo na vrcholu své slávy. 

ROM, RAM, EPROM, 
PROM, ... 
Hrátky s pamětí a něco už skoro zapomenutého 
Petr Žabenský 
(E-mail: zabensky©prf1.osu.cz) 

Co je to vlastně paměť? U člověka je to jiný 
název obsahu dutiny lebeční, do které se snaží 
me nacpat co nejvice vědomostí, které jdou jed- 

tvorem dovnitř a druhým zase ven. U počí 
tače je to něco, čeho je neustále málo. A když 
do toho mála máte nacpat nějaký slušný pro: 
gram a ještě k tomu nějaká data, tak je lo přímo 
nemožné. A tak, jak se to snažíme obejít vymýš- 
lime různá složitá zapojení a ještě složitější kom- 
binace, abychom si to málo zvětšili. My si dnes- 
ka řekneme jak. Nebudu uvádět nějaká sché- 
mata. ale jen takový malý přehled těch nejzná 
mějších verzi. 

Nejdříve si řekneme, proč si vlastně takové 
rozšíření pořídit. Smysl má pouze pro ty, kteří už 
přešli od hrani her ke skutečnému používání 
počitače a pocifují skutečný nedostatek paměti 
Jestli máte ZXS jen na hry, nebo si občas spus- 
tite nějaký běžný toxfák nebo databází, tak pro 
vás takové rozšíření asi nemá smysl, Ale abych 
se přiznal, není to úpině pravde. protože o rozší 
ření se mohou zajímat i ti, kdo chtějí svoje ZXS 

povýšit ze 48 na 128.čku. O těchto rozšířeních 
už toho na stránkách ZX Magazínu vyšlo spous- 
tu, takže jimi se nyní zabývat nebudu. Řekneme 
(o něčem, co už nebylo nějakou dobu publiko- 

váno a co nám přinese trochu vice paměti 

Co je nejdříve nutné udělat, než se rozhod- 
nete rozšířit svoje ZXS? Takže předně si musite 
uvědomit, co budete chtít potom na svém Spec: 
tru dělat. Necháte-j si udělat takovouto úpravu, 
otevřou se před vámi nové obzory. Musite si 
zjistů, jaká úprava je pro vaše požadavky ta nej- 
Vhodnější a které další výhody vám poskytuje. 
Není zrovna nejjednodušší si vybrat vhodné roz 
šíření. Posledním kritériem je, zda existuje ke 
zvolenému rozšíření software, který plně využije 
jeho možností. Ale nechme tlachání a přejděme 
ke konkrétním věcem. 

Lamač nebo Troller 
jsem uvedl výše, nebudeme se zabý- 

vat rozšířením na 128.čku. Připomeneme si 
Spíše již poněkud zapomenutá rozšíření, která 
vznikla v 80. letech. V tu dobu u nás vedly veliký 
konkurenční boj dvě takové „stáje“: Lamač:Va- 
něk-Meca a Troller Císař. Každá z těchto skupin 
si vytvořila své zapojení a předbíhaly se ve vývo- 
j software. Každý z nich tvrdil že jeho zapojení 
je lepší (vždy poukazovali na chyby u toho dru- 
hého). Já jsem sesbíral všechy dostupné mater 
iály a chtěl bych z hlediska nezávislého pozoro 
vatele (vlastním ovšem zapojení pana Lamače) 
Popsat a zhodnotit lyto zapojení 

O co u těchto zapojení jde? Ti, kdož sledují 
můj seriál o CP/M, již budou vědět z minulého 
čísla. Obě tato zapojení jsou založena na princi“ 
pu nahradit ROM a VIDEORAM paměti RÁM, 

což umožňuje implemento- 
vat operační systém CP/M. 
nahradit původní ROM no- 
vou ROMkou a hlavně pře- 
něst se přes magickou hra- 
nici 48 KB. Obě tato zapo- 
jení stránkují od adresy O 
paměť RAM. A teď něco 
bližšího, 

Zapojení „Lamač“ 
Nejdříve si tedy popiše- 

me zapojení, se kterým mám 
více zkušeností. Na rozčilod AM 
ostatních zapojení se autoři 

neomezi jen na pouhé roz: 
Šíření paměti, ale na maximální rozšření mož: 
ností počitače, při zachování jednoduchosti 
a dostupné pořizovací ceny, Dalo by se říci, že 
Vtom směru jdou ve stopách Sira Sinclaira 
Toto rozšíření umožňuje zvětší parněť na 80 až 
528 KB. Povolené varianty jsou B0, 112, 144, 
272, 304, 528 KB. 

ROM -> RAM 

-> ROM 

Základní operací při implementaci tohoto 
zapojení je nahradit parněti ve vašem počítači 
novými. Podle množství paměti si můžete vybrat 
Vhodnou variantu. Dále je třeba zabudovat do 
vašeho Speccy desku s plošnými spoji a sou 
částkami o velikosti asi 5x5 centimetrů. Paměť 
je rozdělena po stránkách o velikosti 32 KB, 
které si můžeme stránkovat od adresy 0. Strán- 
kovací port je 253 (FDh). Schema je na obr. | 

Podle autorů lze k takto upravenému poč 
tači připojit jakoukoliv periféri bez toho, aby do- 
Šlo ke kolizi na sběrnici (mám připojenou diske- 
tovou jednotku D40/80 a funguje to). Na druhé 
straně však pokud máme nastránkovanou RAM 
od 0 do 64 KB, není přistupná adresa A15. To 
způsobuje nekompatibiltu přímého konektoru 
Spectra a obecně znemožňuje rozšíření systé- 

<- tady je druhá stránka 

vrororan 
32 kB | <- tady je první stránka 

EE 1: 
OUT (255), A 

OUT (253,0 

Obr. 1: Úprava podle Lamače 
mu o další periférie. Při nastránkování ROM 
a VIDEORAM je však vše v pořádku 

Není implementován signál RAMS, Proto 
nelze zajst přístup k neomezeně velké pamě 
ale pouze k 528 KB dynamické paměti RAM, 
Stránkovací port je shodný se 128-čkou (ale ten 
se používá velice řídce). K tomuto rozšíření exis- 
tují ještě další dvě zapojení, které ještě zvýší 
Schopnosti vašeho Speccy. Je to možnost na 
hradí ROM pamětí RAM se zakázaným zápi- 
Sem, do které lze nahrát obsah nějaké jiné ROM 
SOROM, LECROM a jiných). Druhé zapojení. 
které lze použit pouze u rozšření s větší pamětí 
než 80 kB, umožňuje provádět některé obrazo- 
vé efekty, známé se 128.čky. Umožňuje totiž 
přístup do dvou oblastí VIDEORAM, jejichž zo- 
brazení je možné prohazovat. Je možné zobra- 
zovat jednu obrazovku a ve druhé může probí 
hat kreslení jiného obrázku. 

Co se týče softwarové podpory, tak s tou je 
to horší. Programy, které byly vytvořeny pro toto 
zapojení, jsou někde zapadlé a nejsou k sehná- 
ni. Ony skutečně existují ale nikdo neví, kde 
jsou. Existuje kopírovací program (ten naštěstí 

Ran <- tady je poslední stránka 

|vrpEoRAM až 15 stránek 
FH—— [32 xs |[|32 xm | [az za 
ROH Ran RAM Ran 

ROM -> RAM LD XXXXXB888 

výběr | stone 8 pro =C272 kB 
stránky 1 pro 3272 kB 

OUT (253), A 

Rař -> ROH LD A,B 
OUT (253),A 

Obr. 1: Úprava podle Lamače 



Vlastním), monitor a disassembier, CP/M a dal 
ši. Toto rozšíření obsahuje přepínač, kterým ho 
lze odpojit, takže budete mit zase svoji normální 
4B-čku. Takže se nemusíte bát, že vám nebudou 
fungovat některé programy. 

Celkové náklady na tuto úpravu nejsou vyso- 
ké (nejdražší jsou paměti). Pokud byste chtěli 
použivat CP/M a pořídil si rozšíření s větší pamě- 
ff, nemuseli byste použivat ani disketovou jenot- 
ku. Stačí mít RAMDISK a kazetový magnetofon. 
Soubory si můžete nahrávat na kazety. Samo- 
Zřejmě, že disketová jednotka je lepší a každý, 
kdo chce dělat nějaké větší programy, si ji musí 
časem pořídit, ale i toto je jedna možnost 

Zapojení „Troller“ 
Na rozdil od předchozího zapojení, kde jsme 

měli možnost si vybrat z různých velikostí pamě- 
1i, zde si zvětšíme paměť pouze na 80 KB. Pa- 
měti musime vyměnit také. Vznikne nám jedna 
stránka. kterou můžeme připnout místo ROM 
a VIDEORAM. Stránkovaci port je 255 (FF) 
Vypadá to asi takto 

Z obrázku je vidět, že k přestránkování ne- 
musíme vyslat na port určitou hodnotu, ale hod- 
notu, která je zrovna v registru A (nezáleží na 
tom, co v něm je). Funguje to tedy jako jedno- 
duchý přepinač. Výhodou tohoto zapojení je, že 
při přepinání pamětí je využit zpožďovací obvod 
O jeden cyklus M1. To nám umožňuje přímý 
přístup do celé paměti Spectra, tedy do 96 KB. 
Můžeme skákat přímo do stinové části paměti 
apo instrukci RET se vracet. Na druhé straně je 
podstatným nedostatkem to, že při použití ZX 
Interface 1, Betadisk, Opus Discovery, ZX Inter- 
face 3, Kempston E, Lprint 4 a dalších peritéri 
stránkujících ROM, dochází ke kolizi na sběrní- 
ci. Samozřejmě k tomuto rozšíření existuje další 
zapojení, které nám umožňuje nahradit paměť 
ROM pamětí RAM. do které si můžeme nahrát 
libovolnou ROMku. Jako předchozí rozšíření 
obsahuje i toto přepínač, který vám vráti vaše 
Speccy do původního stavu a máte znovu sta- 
rou 4-čku. 

Dále k tomuto zapojení existuje sběrnice 
(e) STD BUS, která vám umožňuje připojení ja- 
kékoliv periférie (4 foppy disky, tiskárna, další 
Speccy. pamět až do 1 MB (strašné, co?) atd.) 
Toto téma je velice obsáhlé, ale myslím, že exis- 
tuje hrozně málo lí, kteří něco takového vlastní 
(nemyslim vlastní rozšířeni, ale (e) STD BUS), 

Co se týče software, tak toho je veliká 
spousta. Af už jsou to ROMky, disassemblery, 
monitory, překladače BASICu (MZ-BASIC ze 
SHARPu), assemblerovské překladače, CP/M, 
software na rozbíjení her a další a další. Pokud 
chcete používat CP/M, tak si nezbytně musite 
pořídit disketovou jednotku, protože do 16 KB 
RAMDISK nenacpete. Celková úprava není moc 
drahá. její provedení inzerovalyyněkteré firmy 
ještě nedávno, 

Srovnání 
Když tedy srovnáme obě tato zapojení, vyjde 

Z toho o něco lépe pan Troller. Nechci říci, že 
úprava pana Larnače je špatná. Je přímo výbor- 
ná, ale rozhodující slovo má software, kterého 
je, bohužel, málo. Myslím si však, že obě zapo- 
jení jsou velice dobrá. Je škoda. že se o nich 
v současné době mluvi tak málo (nebo skoro 
Vůbec). Nyni se každý snaží nechat si udělat 
128ičku, která teď trčí. Jenomže kdysi neznal 
žádné 128čky a tak museli vymyslet něco jiné- 
ho. A skutečně se im to podařilo. Kidně budu 
Ivrdi, že jsou v některých ohledech i lepší. Ale 
už trochu patří minulosti. Možná, že by stálo za 
1o je trochu oživit jak to dělám já teď. A to by 
bylo tak asi pro dnešek všechno. Čau u nějaké“ 
ho dalšího článku. “ 

Programován 

Jednou z nevýhod editoru ZX 602 je jeho nepříliš „user-friendly“ tisk. 

A přestože je již na trhu vylepšená verze ZX 603 (její rozsáhlou re- 

cenzi čtěte v tomto čísle), možná vám přijde vhod pár dobrých tipů. 

Tisk ze ZX 602 
na tiskárně EPSON 
Zdeněk Starý 

Přečetl jsem si v ZXM 2/95 recenzi progra- 
mu ZX 602 od LHC softu a musím v podstatě 
souhlasit, zejména s tím, jak vypadá grafický 
fisk na Epsonkách (strašideině). Stál jsem před 
stejným problémem jako LHC (nemám v tiskár. 
ně „bratry Kamenické“ a download jsem nebyl 
schopen zprovoznit - máme stejnou tiskárnu 
LO 100). Problém jsem vyřešil úpravou dodáva- 
ného tiskového ovladače ZX. ASCII - ten tiskne 
V textovém režimu a odstraňuje diakritiku. Stačí 
ale upravit převodní tabulku obsaženou v ovlá 
dači (celou úpravu lze provést např. v TOOLSU 
nebo EIM) a vznikne ovladač ZX. LATIN2. Uzná- 
Vám, že práce na úpravě je nezáživná, a proto 
přikládám výpis BASiCového programu, který 
Úpravu provede. Upozornění: název tiskového 
ovladače musí začínat znaky „ZX-'. (Uznávám, 
Že je to nezáživné a navíc běžným uživatelem, 
jako jsem já, neproveditelné. pozn. LHC.) 

10 REM Uprava ovladace ZX ASCII 
na ZX LATIN2 

20 CLEAR 32767 
30 LOAD *"ZX ASCII" CODE 32768 
40 FOR 1=32962 TO 33048 STEP 2: 

READ a: POKE i,a: NEXT 1 
50 INPUT "Zadej nazev upraveneho 

ovladace:";n$ 
60 SAVE *n$ CODE 32768,524 
70 DATA 172,129,130,212,132,210, 
155, 159 

75 DATA 216,183,145,214,150,146, 
142,181 

80 DATA 144,167,166,147,148,224, 
133,233 

85 DATA 236,153,154,230,149,237, 
252,156 

90 DATA 160,161,162,163,229,213, 
222,226 

95 DATA 231,253,234,232 

Chybějící možnost nastavení levého okraje 
mě dováděla k nepříčetnosti, to jsem nakonec 
vyřešil úpravou RUNu. (Upozorňuji, že by to šlo 
udělat daleko úsporněji, hezčí, atd. atp. - vím 
© tom, ale jsem neobyčejně líný programovat 
Vassembleru). Ideový nástin úpravy. 

8) Na (raději) záložní disketu s editorem 
ZX 602 si uložte váš tiskový ovladač (např. ten 
ze ZXM 6/92). 

b) Učiňte MERGE * "run" a upravte basic 
tak, aby udělal následující věcí: nahraje váš 
ovladač, inicializuje ho a zeptá se: „Nastavit levý 
okraj?". IP ano, THEN GOSUB 1000. Dál 
Pokračuje původní basic (výpis prvního menu), 

©) Dopište podprogram od řádku 1000 třeba 
takhle: 

1000 INPUT "šířka levého okra 
je ve znacích: ";sirka: LPRINT 
CHR$ 27; CHR$ 108; CHR$ sirka: 
RETURN 
d) Uložte nový run (SAVE *"run“ LINE 10) 

Opakuji znova, že tento způsob úpravy 
naprosto odpuzující z mnoha důvodů, má ale 
idvě výhody: 1) funguje a 2) nemusíte psát ani 

bajt strojáku. Apeluji na váš vkus a vyzývám 
Vás: udělejte si to lépe a krásněj. 

Pozn. JHy: Za hlavní nevýhodu tohoto řešení 
považuji to, že pokud v průběhu práce dojde 
k nicializací tiskárny (např. vypnutí a zapnuti, 
nastavení levého okraje se zruší 

A na závěr ocituji z icenčných podmienok 
„Nie je dovolené ... menif, modífikovaf alebo 
adaptovat software.. prekladaf, dekompilovaf, 
disassemblovaf..“ 

Tak jsem žádostivý, kdy mě zavřou. 

Pozn. JHy: Zde si neodpustím ocitovat ze 
zákona č. 247/1990 Sb. (autorský zákon), $15, 
(odst. 4): „Oprávněný vlastník rozmnoženiny 
počítačového programu není povinen ziskat 
autorovo svolení k pořízení rozmnoženiny nebo 
úpravy takového programu, potřebuje-i tuto 
rozmnoženinu nebo úpravu pro vlastní provoz 
počítače, pro nějž byl program získán...“ Z toho 
plyne, že úpravě programu pro vlastní potřebu 
Uživatele nelze nijak bránit aní ji postihovat. 

Je smutné, když drahý, legálně koupený 
Program si musi uživatel dodélávat sám doma 
ve stylu programů Public Domain - „stačí se 
wtom trochu povrtat a funguje * Redakce — 

Programů je s 

Freeware ZX Magazínu: 

Až si vyberete programy, o které máte zájem, 
navštivte naše distributory: 
Klub 602, Maronská 5, Pra | 

Kompakt Servis, Masarykova . 1192, Veselí nad Moravou, l: 0631/2321 
ošinský, Písečná 22. Cheb, tl: 01667943 183 
„nebo autorizované dealery: 
ave Ši. Plachého 2627, Pardubice 

an Lod, Vondrovšava 1195, Praha 6 tel: 02.301 68 00 
Antonia Bodi, Na Borku 1611, Jekov 

(Gabriela Zábojnková, Hanjská 2828, Tábor. e: 0361/644 80 
Marin Dřevo, Selcká 473, Hradec Králové tel: 049/353 71 

bor Drnec; Vrdek 72. Dvůr Králové m. L. el: 0497/2697 
Maron Humgolk,Srakatého 11 Brno 

Michal Bednár Vrchlického 26636, bere 13 
Ji Schejbal, Ječná 504/7, Lire 5, a 048462 185 

Pokud jste ze Slovenska, obraťte se na našeho 
zástupce: 

(G8H, Novomeského 7, 911 01 Trenčín, te: 0831/525 007 
Jestiže ve svém okol nenajdete žádného z našich partnerů 
Obrat se důvěrou na nad zákovou službu, a vyžádání 
Vám zdarma žabme at z kompletním popíše proč 

Jan Hanousek Computer Software 
Lázeňská 6, 118 08 Praha 1 

Stačí si jen vybrat! 
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Listárna 

Vážení čtenáři, 

rubrika Listárna je zcela vyhrazena pro vaše 
dopisy a naše případné odpovědí, Máte-li jaké- 
koliv připomínky k obsahu ZX Magazinu nebo 

jednotlivým článkům, určitě nám je pošlete. Do 
listárny též můžete posilat nejrůznější technické 
a jiné dotazy, o nichž soudite, že jsme schopní 
na ně odpovědět. Nenili možno odpovědět na 
dotaz přímo v listárně, vynasnažíme se zaslat 
Vám individuální odpověď - pro tento účel pro 
sím do svého dopisu přiložte poštovní známku. 
Je-i váš dopis reakcí na článek, uveďte prosím 
jeho název a rubriku. 

Svůj dopis můžete adresovat i konkrát 
redaktorovi (pokud je nutné, aby si jej přečetl) 
V tom připadě jeho jméno připište před adresu 
redakce. 

Přejeteli si, aby byla otištěna vaše adresa 
(a mohli vám odpovědět i ostatní čtenáři), tak to 

V dopise výrazně uv 

V.ZXM 2/95 byly uveřejněny dvě nezávislé 
ánkové recenze na dlouho očekávaný 

editor ZX 602. První z nich napsal redakční 
spolupracovník a současný člen redakční rady 
Jan Lodi pod redakční zkratkou LHC Soft Je 
registrovaným uživatelem ZX 602 a recenzi nap- 
sal mimochodem právě na ní. Druhou recenzi 
napsal na přání redakce Petr Žabenský, pracu- 

pod značkou KVAKSOFT, rovněž spolupra 
ník redakce, mj autor našeho seriálu o CP/M 

ale především dobrý programátor, autor komen 
tovaného výpisu ROM D40 

Tyto recenze nelze jednoznačně charakteri 
zovat jako kritické, přestože vpravdě příliš klad- 
ně nevyzněly. Zvláště ta první z nich. Není divu, 
yto články mnohé uživatele popudily a my 

obdrželi nejeden nesouhlasný dopis (a oba byly 
rozhořčené). V těchto dopisech nám pisa: 

telé vyčítají neobjektivnost, nepravdivost uvede: 
ných údajů a především to, že v době uveřejně- 
ní recenzí již byla na trhu nová verze programu 
- ZX 603 

Přestože za obsah článku ručí autor (jak je 
uvedeno v tiráži časopisu), chtěli bychom se 
k uvedeným námitkám vyjádřit. Zvláště obsah 
první recenze se zdál značně kritický i redakci, 
A proto jsme textový editor sami otestovali. Fak- 
ta uvedená v recenzi se nám zdála pravdivá 
a osobní postoj recenzenta těžko můžeme ovliv- 
Řovat (máme přeci svobodu projevu! 

V době vzniku recenze neměl žádný z auto- 
rů k dispozici novou verzi programu ZX 603, 
Proto jsme přisíibii že se k tomuto textovému 
editoru ještě vrátíme. V tomto čísle můžete člá 
nek o ZX 603 najít, čímž plní redakce svůj slib. 

Ale zpět k dopisům, Jistě nejzajímavějším 
lasem na recenzi ZX 602 je stanovisko ser 

motného autora programu, Byl sice původně 
adresován šéfredaktoroví Časopisu, nicméně 

lépe nan Odpovědět spiše ten, kdo pro- 
gram opravdu důsledně testoval. Dovolujeme si 
Otisknout část dopisu autora ZX 602(3) Ing. Mi- 

roslava Benička a odpověď Jana Lodla na ni. 
Čtenář nechf si sám udělá vlastní názor. 

Za redakci ZX Magazinu 
Jaromír Krejčí 8 Lubomír Bláha 

Vážený pane šétredaktore, 

V ZKM 1/94 vyšel článek: textové editory 
pro ZX Spectrum (1). O ZX 602 zde nebyla 
Zminka, očekával jsem, že se 602 objeví ve dru. 
hém pokračování tohoto článku. zase nic. Přes- 
to, že už ZX 602 byla vývojem tohoto editoru 
zdokonalena a již v tu dobu byla v prodeji jako 
ZX 603. 

VZXM 2/94 pan Aley Keprt na konec tohoto 
seriálu udělal tabulku, já bych 602 zařadil před 

Dstext. Kdybych posuzoval v tu dobu 603... Ve- 
dle tohoto článku zde byl druhý, pro mne zají 
mavý článek pana George K.: „Ideální textový 
editor pro naše Spectrum“, jak daleko je ZX 
603 od tohoto vysněného editoru? Převážnou 
část toho splňuje ZX 603 (jednoduché vkládání 
obrázku vedle sebe, čeština Latin 2, změna tva- 
ru písma ata.). Dnes mám hotový editor ZX 603 
profesionál, po vytištění manuálu půjde mezi 
Spectristy. 

Teď jsem přišel konečné k tomu, co již tuší- 
te. K recenzi ZX 602 00 pana LHC. Nevím, jestli 
v takovém vynikajícím časopise, jako je beze- 
sporu ZXM, je místo (více jak 4 stránky) k nap- 

sání „blábolů“ panem LHC o ZX 602, o editoru, 
který je již histori a vývoj šel dál. Pan LHC, ne. 
vím, Co si o tom mám myslet, šel tak daleko, že 
na straně 4: „A nevýhodou tohoto pro- 
gramu (to již psal o 603) je snad jeho cena 
555 Kč“, což není pravda. Cena ZX 603 je 399 
Kč, upgrade pro majitele 602 je 99 Kč, bez vrá 
Ceni 602. ZX 602 byla pro majitele DESKTOPu 
Nebo POSTER MAKERu o 100 Kč snížena. 

Vážený pane, nevím skutečně, co si mám 
O tom myslet, nechám na Vašem posouzeni. 
Bylo by vhodné v přištím čísle uvést správné 
Ceny, že LHC soft se dal na historii a přes srdce 
Nepřenese nic, co se přiblíží k Desktopu. Ne- 
jsem z těch, u vyvolá bouřivou re- 
akci, některá vylácření pana LHC soft směřuj 
pod pás. VI pan LHC vůbec, za kolik se ZX 602 
prodávala, jaké slevy byly na ni?. 

Velevážený pane Beničku, 

dostal jsem Váš dopis do ruky, abych na něj 
odpověděl v dnešní listárně. Rád tak činím. 

Důvod. proč se o ZX 602/3) nemluvilo vělán: 
cích Textové editory a ZX Spectrum neznám 
Mám ale nejasný pocit, že článek byl napsán 
ještě před uvedením ZX 602 na trh, takže ho au: 
for nemohl mít k dispoz 

odpovědi, k re“ 
02. Vaše hlavní 
jsem si k ruce Váš 

A teď k hlavnímu bodu 
cenzi textového editoru ZX 
Výhrady se týkaly ceny. V 
letáček z června roku 1994 a stoji tam: ZX 602 
za 360 Sk/Kč, Upgrade z DESKTOPu apod. za 
260 Sk/Kč. Možnost Upgrade však už v době, 
kdy jsem si program kupoval. nebyla. Samozřej 
mě dobře vím, kolik ZX 602 stála, prot 
si ho zcela legálně koupi a jsem registrovaným 
uživatelem tohoto produktu. Pokud jde o cenu 
555 Sk/Kč, kterou mi vytýkáte - měl jsem na 
mysli celý komplet ZX 603 + Utiity 603. Nevím, 

jestli jste si toho všiml, ale časopis se skládá 
zrůzných článků a ne všechny se týkají stejné 
ho tématu, ač je napsal stejný autor. Zmínka 
o této ceně padla v reportáži ze SAMCONU '95 
V souvislosti s pre: Vašeho autorizované“ 
ho dealera G8. 

Je škoda. 
kretizovat. Já 
moc), ale když nět 
bol, rád bych věděl p moje re- 
cenze zabrala ne 4 stránky. ale pouze strany 
dvě. Autorem druhých dvou stran je KVAKSOFT, 
ale podle Vašeho dopisu zřejmě i on blábol 
přestože jemu tento edit 
dobrý. 

r prý připadá docela 

Než zkusím stručně zrekapitulovat „bláboly", 
kterých jsem se dopustil, musím přiznat, že tak 
60 % mnou kriizovaných věcí je v ZX 603 s Utii- 
tami odstraněna. No, ale pro pořádek: 

1, Tisk od samého okraje papíru. Takhle 
skutečně ZX 602 tiskne, a pokud se Vám to zdá 
estetické a použitelné, dobrá. já jako recenzent 
mám jiný názor. Odstraněno v ZX 603, 

2. Ošklivé „malé info“. u si pomoci 
ale nelíbí se mi. Co tam přidat informaci o EXT, 
Graph, CapsLock či přepis? V ZX 603 trvá. 

3. Dohrávání HELPu z disku. Jde o spor. 
nou věc, Kvakimu se to třeba libí, mně se to ale 
moc nepozdává. V ZX 603 trvá 

4. Špatný pohyb po textu. V ZX 602 to 
skutečně bylo slabé. ZX 603 se v tom částečně 
(mnohokrát) zlepšia 

5. Nezachovávání řádkování na měkkce 
ukončených řádcích. Text, kde je vždy 1 
dek v odstavci odsazen jinak než ostatní (pokud 
jsem zrovna takový puntičkář a požaduji stranu 
Podle Státní normy 30 řádek po 60- úhozech), 
vypadá velice odpudivě. V ZX 603 trvá 

6. Podpora pouze Kamenických a špatný 
Popis download. ZX 603 už podporuje Latin2 
(diky Vám za k pis downloadu sice 
trvá, ale nakonec ěř nepotřebuji. Na 
bi ži Kamenici, což se pro- 
jeví při přenosu z PC, kde se (často) piše pod 
Latin2, ale to bych Vám klidně odpustí 

7. Nestandardní přípona. Buciž, opě je to, 
sporné, je nejjednodušší zpi 



sob. jak poznat „svůj' soubor. Jedná se ovšem 
© nestandardní příponu! V ZX 603 trvá. 

8, Ničeni mezer na začátku odstavce, 
Právě jsem to byl vyzkoušet na T 602 (PC) a ta 
tento problém nemá. Uznávám, že moderní 
typografie dovoluje začínat odstavce na první 
Pozici, ale je běžně zvykem začínat 5 úhozů 
(spiše jen 3 - pozn. JHa) od kraje. ZX 602 tyto 
úhozy zničí při zarovnávání. V ZX 603 trvá. 

Tak si myslím, že jsem zhodnotil všechny 
hlavní „bláboly", kterých jsem se dopustil. Zdá 
Se. že lo tak úpině nesmysly nebyly. A pokud 
jste snad náhodou myslel nějaké jiné, než jsem 
zde vysvětli, sepište mi je a pošlele na adresu 
redakce. Rád Vám na ně odpovím. Možná při- 
spěji nějakým nápadem do dalších verzí. 

Pokud jde o moje „dání se na historii, máte 
pravdu, skutečně ji na VŠ studuji. Ovšem není 
pravda, že bych „přes srdce nepřenesi nic, co 
se blíží DESKTOPu- Ve své době to byla špič 
ka, bohužel s nákupem nové tiskárny jsem mu- 
sel přejít zpět na D-text, protože DESKTOP a LO 
100 se nějak nemají rádi (rád bych ty normo- 
strany). To byl ostatně hlavní důvod k nákupu 
ZX 602. Musim uznat, že v ZX 602 se psalo (ne 
fisklo) trochu lépe. I já bych ho řadil někde ko- 
lem Dtext a ZX 603 na úroveň DESKTOPu (i vi 
še). To jsem ale v době recenze ZX 602 netušil 
ZX 603 nemám, jednak mi na něj nezbylo a jed- 
nak bych si musel koupit 2 kopie, protože potře- 
buji pracovat jak s disketou 3,5", tak 5,25". 

Měl jsem možnost seznámit se i s editorem 
ZX 603 Pro (při přiležitosti recenze pro toto čí 
slo) a musím uznat, že je už hodně blízko k vel 

mi dobrému textovému editoru pro ZX Spec- 
trum. Chybí snad jen číslování stránek a záhlaví, 

1o je přeci jenom přehlédnutelné. 

Škoda. že jste nenašel odvahu dát ZX 603 
Pro k recenzi opět mně, snad bych se „chytil za 
nos". Nechtěl jsem Vás skutečně nijak poškodit 
Napsal jsem recenzi tak. jak jsem citi. Pod pás 
jsem šel jen neúmyslně a velice nerad. Pokud 
byly snad některé moje obraty tvrdší než bylo 
třeba, přijměte, prosím, moji upřímnou omluvu! 

Těším se na daiší spolupráci 
- LHC Soft- 

P.S: Tuto odpověď jsem napsal ve Vaší 
ZX 603 Pro, 

Velká část dopisů, adresovaných redakci, 
má velmi podobný ráz - týkají se problémů s vy- 
cházením ZX Magazínu. Předplatitelé si stěžuj 
že nedostávají časopis, který zaplatil a někteří 
se obávají, zda ZX Magazín nepřestane vychá- 
Zet. Věříme, že nejlepší odpovědí je výtisk, který 
právě držite v rukou. 

O důvodech skluzu a problémech s vydává- 
ním si můžete přečíst v úvodníku, nemá smysl je 
zde znovu opakovat. Chceme vás jen ubezpe- 
či, že na vás, své čtenáře, stále myslíme a že na 
ZX Magazínu pracujeme. jak to jde. Takže se již 
nyní můžete těšit na další číslo, které vyjde ve 
mi brzy. 

A nezapomeňte, že i na vás záleží, jak bude 
ZX Magazin v budoucnu vypadat. Napište nám 
Prosím svůj názor na obsah časopisu - a ještě 
Vice uvítáme kvalitní příspěvky do něj “ 

Listárna 

Slosování 
nových 
předplatitelů 

Začátkem tohoto roku zorganizoval ZX 
Magazin reklamní akci pro získání nových 
předplatitelů. Kromě toho, že získali zlevně- 
nné předplatné tohoto jedinečného časopi 
su, měli i Šanci, že vyhrají jednu ze tří cen, 
které pro tento účel věnovala firma J.H.C.S. 

96/T IZEŠEW XZ 

Všechny předplatní listky, došlé ve sta- 
noveném termínu, byly slosovány a seznam 
výherců zde uvádíme: 

4, cena - libovolný produkt firmy J.H.C.S. 
výherce: Dušan Škuta, Bohumín 

2. cena - libovolný produkt fy J.H.C.S. 
v ceně do 150Kč 
Výherce: Vojtěch Damborský, Veselí nad 
Moravou 

3. cena - libovolný produkt fy J.H.C.S. 
V ceně do 100Kč 
Výherce: Vladislav Macháček, Klatovy 

Výhercům srdečně blahopřeje celá re- 
dakc e ZX Magazínu i firma J.H.CS. 

Jak psát do 

Dokončení ze str. 4 

Pokud píšete odborný článek, pamatujte i na 
neodborníky. Složitější věci klidně podrobněji 
Vysvětlete, ne každý se ve všem přesně vyzná. 
Nemá smysl posilat jen výpis nějakého progra- 
mu - vždy napište alespoň krátký článek, 

Technická stránka 
Článek do ZX Magazínu nemá smysl psát na 

papir - přinejmenším použijte Desktop nebo jiný 
editor na Spectru, máte-li PC nebo jiný šestnác: 
tibitový počítač, je to ještě výhodnější 

Formát textu: 

1) Máte Spectrum - pošlete článek na diske- 
tě nebo kazetě v nějakém standardním formátu 
(Desktop, D-Text, ZX 602.) 

2) Máte PC - napište text v čem chcete, ale 
pošlete jej nejlépe ve formátu T602 (a pokud 
možno použijte kód bratří Kamenických). Nemá 
smysl psát ve Wordu. AmiPro, Writu nebo ně- 
Šem podobném pro Windows! 

V'textu můžete odlišovat řezy pisma (bold, 
italic..), ale nepřehánějte to. 

Další technická pravidla: 

1) Do textových souborů napište svoje celé 
jméno, adresu a rodné číslo. Adresa nebude 
otištěna (pokud to chcete, výrazně to napište) 

X Magazínu 
2) Článek by měl mít délku alespoň cca 

4000 bytů, raději vice - vyčerpávající recenzi 
nebo návod prostě nelze vměstnat do 2 KB. 
Délkové omezeni neplati pro krátké aktuální 
zprávy, které mohou mít i jen pár řádek, 

3)/Na konci článku by měla být tabulka, ob- 
sahující základní informace - název programu, 
autor, producent, rok vydání apod, (podivejte se 
VZZXM). Plati zejména u návodů a recenzí. 

Obrázky 
Ke svým článkům vždy posílejte obrázky. 

Uher jeto snadné - stačí pořídit screenshoty 
a poslat nám je jako SCREENS (6912 bajtů). 
Tento formát je nejistější, kidně ho použite 
ikdyž posiáte PC disketu (použite El Mana- 
er). Obrázky raději nijak nepřevádětte (zejmé- 
na ne na černobié pomoci Fonteditoru) 

Připadné popisky napište nejlépe přímo do 
hlavního textového souboru a uveďte přesné 
názvy obrázků na médiu (ať je jasné, co k čemu 
patři), 

Fotografie (do reponáží se velmi hodí) posí 
leje v původní papírové podobě - popisky sa- 
mozřejmě můžete použit (napsat do textu a od 
kázat na čislo fotografie). 

U odborných článků má obrázek často po- 
dobu schématu nebo náčrtu - vhodná předloha 
může být např. kresba tuší na papíře, rovněž 
můžete poslat grafický soubor standardního for- 

mátu (TIF, GIF..), při kreslení však pamatujte 
na dostatečnou vel raději se předem in- 
formujte. Podobná situace je i při kreslení map 
doher, 

Děkuji za pozornost a doufám, že od této 
chvíle budou od vás přicházet jen články na vy- 
soce profesionální úrovní, Zdávi se vám, že 
tomto textu něco důležitého chybi, napište sí 
© podrobnější informace do redakce. “ 

Ještě jedna 
omluva... 

Protože ve chvii, kdy tohle pišu, je ráno osm- 
náctého dubna a vy toto číslo ZX Magazínu bu- 
dete držet v rukou nejdříve za týden. je přinej 
menším slušnost abych se omluvil za zpoždění 
vzniklé při tvorbě grafické úpravy a sazbě Wy 
tvoření nové grafické podoby jakéhokoli časo- 
pisu je časově náročná věc, a já jsem v době, 
kdy jsem na ní začal pracovat netušil, že nasta- 
nou okolností, které mě přinutí věnovat se větší 
nu pracovního dne něčemu naprosto jinému. 
Nicméně s koncem dubna se mé pracovní zá- 
vazky vůči ČRo časově sníží, a na ZX Magazinu 
2/96 začnu pracovat ihned po dokončení toho- 
to čisla. Děkuji za pochopení 

Jan Hanousek 
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osmibitových počítačů ZX Spectrum, Didaktik 

a šestnáctibitových počítačů PC 



hultura 

Že by se již ZX Magazín zařadil po bok jiných exkluzivních časopisů a uspořádal svůj vlastní ples? Tak na 

to si bohužel ještě chvíli počkáme (ale budeme vás o tom včas informovat), Prozatím vám nabízíme repor- 

táž z jiného plesu, který měl ale k našemu oblíbenému Spectru velmi blízký vztah. 

Ples v Lucerně 

A tady jeme všichni: (zleva) Honza, Olga, Jarda, Anička, Lubomír, Magdalena, Pavel 
a dole Jakub, 
Do maturity ještě nějaký čas zbývá, ale jak to dopadne (vpravo/? 

Málokdy se stane, aby byl někdo vyšší než Tritolsoft. 
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Intro 

CO SE PŘIPRAVUJE 
Busy soft se nechal slyšet, že po 

úspěchu programu STOP RESET 
připravuje jeho volné pokračovaní, 
nazvané ODPAL RESET, které neje- 
nomže vypíše na obrazovku něco 
v duchu „Ten reset jste si mohli 
odpustit“, ale také vykonáním jisté 
speciální sekvence instrukcí fyzicky 
odpálí RESET vstup na procesoru 
Z80. Žel, práce na programu byly 
dočasně pozastaveny, neboť prototyp 
programu při odlaďování „zamrzol“ 
a Busy ho nemůže nijak STOPnout, 
neboť jeho Spektrum má na proce- 
soru odpálený vstup RESET. Jak 
potvrdil Tritolsoft, sekvence příkazů 
nemůže být příliš složitá, neboť jeho 
programy ji pravidelně nacházejí, 
když se zhroutí. 

Tritolsoft prohlásil, že přetahat 
samply a obrázky z PC do Spectra 
umí každý blbec a proto se rozhodl 
na Speccy vytvořit několik dílů 
Samplemánie (samplů má na PC 
dost!), několik dílů Screen dem (CD 
pro PC jsou takových obrázků plná) 
a také několik disket animačních 
sekvencí (FLIků je na PC také hro- 
mada...) 

ZLATÝ GAMÁK 9 
Letos poprvé hodlá redakce 

časopisu udělit cenu prestižní cenu 
Zlatého Gamáka. Na cenu může být 
nominován pouze ten, kdo splní 
následující podmínky: 

— alespoň dvě noci vydržel bez 
spánku pařit svoji oblíbenou hru 

- zásadně hraje hry bez POKE 
a v neupravených verzích 

— seznam dohraných her musí být 
dlouhý nejméně 200 položek a musí 
být dokumentován obrázky konců 
her 

— nejdéle po deseti hodinách od- 
tržení od možnosti pařit se u něj mu- 
sí dostavovat abstinenční příznaky 

- nikdy se nezpronevěřil svému 
Spectru a vždy hraje hry zásadně na 
něm 

Přestože počet nominovaných by 
mohl být poměrně vysoký, bude 
udělení této ceny problematické, 
neboť posledně jmenovaný bod se 
zdá být v dnešní době příliš krutý. 

Pozn. Slovo „Gamák“ označuje 
v západočeské spectrácké hantýrce 
„gamesníka“, nikoliv majitele 
Didaktiku Gama. 

SERIÁL 
V současné době, kdy můžeme 

V televizí sledovat 425, díl Dynastie, 
asi 250. díl Dallasu, snad 570. díl 

Tak jde čas a mnohé další, rozhodla 
se redakce ZXM vydávat také ve 
svém časopise nekonečný seriál. 
Dlouho se uvažovalo, o čem by měl 
být. Nakonec padlo rozhodnutí na 
titul Co již určitě neudělají. 
V tomto seriálu bychom vám chtěli 
poskytnout zaručené informace 
o tom, co pro Spectrum určitě 
neudělají známé osobnosti z jeho 
české historie, 

Díl první: 
George K. již určitě nenapíše 

nový seriál do ZXM, nepřidělá 
ovladač pro A-Mouse do SO-Trac- 
keru a spoustu jiných věcí, které 
kdysi dávno slíbil. 

Univerdoom zcela jistě nepředělá 
pro Spectrum svůj program Zakáz- 
ky, který neustále tak zběsile ladí na 
PC. 

MB « DG (teď již pořád bez DG) 
nenakreslí žádný obrázek pro ZXM. 

JSH nikdy neudělá žádný pro- 
gram na Didaktiku M s D 40. 

Tritolsoft již nikdy neudělá žádný 
kazetový LOADer. 

pokud jste se zde nenalezli, příště 
možná .. 

NOVINKA V ZXM 

Bílá místa, která jste mohli vidět 
V textu v minulém čísle, jsme úmy- 
slně nechali prázdná. Mnozí čtenáři 
by totiž rádi viděli v ZX Magazínu 
také nějaký svůj výtvor. Jelikož však 
nelze vyhovět všem, tvořiví čtenáři 
mají možnost si tento prostor podle 
svého vkusu zaplnit sami. 

ÚHEL POHLEDU 
Poté, co Tritolsoft položil 3,5" 

HD disketu na digitální váhu, ne- 
věřícně prohlásil: „Nikdy bych 
nevěřil, že I 457 kilo může vážit jen 
16,9866 gramu.“ 

PODLE NEJNOVÉJ- 
ŠÍCH VÝZKUMŮ 

v oblasti magnetických datových 
médií bylo zjištěno, že předpoklá- 
daná výhoda disketových jed- 
notek oproti (DD kapacita 720 
KB místo 360 KB) je neopodstatně- 
nou fikcí. Do mechaniky 5,25" lze 
totiž na rozdíl od 3,5" vložit (nacpat) 
dvě diskety, čímž se kapacita jed- 
notky zdvojnásobí. U osmdesáti- 
stopé mechaniky 5,25" OD (stan- 
dardně 720 KB) se dá vložením 
dvou disket dosáhnout dokonce 
kapacity přes | MB! V současné do- 
bě probíhá ověřování hypotézy, zda 
by do této mechaniky (guadruple 
density, tedy čtyřnásobná hustota) 
nebylo možno vložit diskety čtyři. 

DEMENTI 

J. K. označil za dementy všechny, 
kdož považují hraní si se Spectrem 
za ztrátu času. 

Intro sestavil E.O.F. 



Co najdete v příštím čísle 

ZX Magazínu 
například: 

2. část návodu na hru Deliverance 

Recenze počítače Kompakt Professional 

Pokračování seriálu o operačním systému CP/M 

Jak udělat VERIFY na jednotce D 40 

Článek o komprimačních metodách 
Nové komplety Freeware ZX Magazínu 

„2 spousta dalších článků pro opravdové spectristy! 

Co v příštím čísle rozhodně 
nenajdete: 

Rozhovor 
s D.J. Bobem 



Že na Spectrum nejsou žádné nové hry? 

NESMYSL! 
LU AV 
akčně-logická hra 

OTS 
- doposud nejpropracovanéjší hra svého druhu 
KE O TN) 
B NÍ 

E ONE 
— v základní verzi neuvěřitelných 39 herních úrovní (téměř 72 KB)! 

ZDENKA OV K KTK TD ST 

LO EC 
tři skvělé hry za zvýhodněnou cenu 

KODEK a kal Loko os) 
PO S OSN 
BE NK KT 
KONE ED RO ZLO 
ZOO onto a S A S L S 
KSK] 
K ZO OD S) 

kolekce Adventur 
tři napínavé konverzační hry 

Generátor v roli detektiva procestujte tří 
K 
PON 
KE KC 
P KTD AKC L RO DO 
E 
KE R E NC KO E S 

Ale i starší hry stojí za pozornost... 
Piškworks 
- nejdokonalejší počítačový simu- 
E 

DET 
Bála o a kk hs AD OJ 
papírů a velkých penéz 

3D-Tetris 
- všichní ho někdy viděli, každý už 
KT PED TNO 08 
PE KES 
EO 

Jan Hanousek Computer Software 
J 5 S PPA SRN MARRE ETS a 

Lázeňská 6, 118 00 Praha 1 

RC I 
- dvé logické hry s perfektní gra- 

E VN 
PSE ULL) 

Hráči, myslíme na vás! 


